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ABSTRACT

APPLICATION OF A MODEL OF TEACHING FUNDAMENTAL VIOLIN
BEHAVIOR TO THE FIRST YEAR OF VIOLIN STUDENTS WHO WERE
GRADUATED FROM ANATOLIAN HIGH SCHOOL OF FINE ARTS AT
THE ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY, FACULTY OF FINE ARTS,
DEPARTMENT OF MUSIC TEACHER EDUCATION

Çiğdem SÖKER

Master Thesis
Sub-Department of Music Education
Adviser: Asst. Prof. Dr. Uğur ALPAGUT

January 2006 xv+219 pages
The present study investigates existing teaching methods in the course of
individual musical instrument teaching of violin teaching 1 (IMITOVT- 1) at the
Department of Music Teacher Education in the Faculty of Fine Arts. This
investigation has resulted in the development of a new model to be used in the course
of IMITOVT- 1 which helps to teach fundamental behavior of violin. Further,
application of this new model to the first year of violin students, who were graduated
from anatolioan high school of fine arts, is evaluated in terms of violin education at
the Abant Izzet Baysal University, Faculty of Fine Arts and Department of Music
Teacher Education.

For the purpose of this study, twenty-five violin teacher were asked to
participate in a survey to provide background information for the study. In the next
step, related literature is reviewed to establish theoretical base and five experts from
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different institutions were interviewed to create a model of teaching fundamental
behavior of violin. Finally, this new model was applied to four students who were
enrolled IMITOVT- 1 class to observe their behavioral changes.
The evalution of the teaching methods for the course of IMITOVT- 1 revealed
inadequate use of principles of teaching program; non-parallelism between objectives
and principles of teaching methods; use more of descriptive teaching programs by
the teaching staff; differences between graduate of anatolioan high school of fine arts
and graduate of general high school violin students with regard to basic fundamental
techniques; and for some reason, adaptation of wrong violin techniques by the
graduate of anatolioan fine arts high school. In similar line, since education of basic
fundamentals of violin for the students is a planned and programmed process,
evaluation of teaching methods of violin should be done one more time by focussing
on a teaching program. With suggestions of violin teaching staff and literature
review, a new model teaching IMITOVT- 1 course is developed.
This new model of teaching IMITOVT- 1 was applied to four students who
were the first year of violin students at the Abant Izzet Baysal University School of
Fine Arts and Department of Music Teacher Education and they were graduated
from anatolioan high school of fine arts. In order to evalute the process violin
education, students were observed both at the beginning of the semestre and at the
end of the semestre. The comparion of two-observation showed that the new model
of violin teaching program helped students in terms of

smooting wrong violin

behavior previously.
In sum, according to the results of the study, there should be more studies
dealing with teaching progran of IMITOVT- 1 course and the present model of
teaching IMITOVT- 1 course which can be further developed and changed by field
test results and expert opinions are suggested. Also, basic violin techniques of
anatolian fine arts high school graduates should be re-evaluated and revised.

Key Words: Instructional program, Anatolian Fine Arts High School, Violin.
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Bu araştırmada, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Öğretmenliği Anabilim/Anasanat Dalı Bireysel Çalgı Eğitimi(B.Ç.E.)
1(Keman) dersi için kullanılmakta olan mevcut öğretim programlarının durumu
incelenmiştir. Buradan yola çıkarak temel davranışları içeren, kapsamlı bir B.Ç.E.
1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi oluşturulmuş ve Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim
Dalı’ nda hazırlanan temel davranışları kapsayıcı B. Ç. E. 1(Keman) Dersi Öğretim
Programı Model Önerisi’nin Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı 1. sınıf keman
öğrencilerine uygulanması, keman eğitimi açısından değerlendirilmiştir.
Bu nedenlerle 25 keman öğretim elemanına, araştırmaya dair ön çalışma
oluşturması açısından yapılandırılmış görüşme uygulanmış, literatür taranmış,
araştırmanın konusu ile ilgili farklı kurumlardan ve farklı deneyim gruplarından 5
uzmanla yapılandırılmış görüşme yapılmış, oluşturulan B. Ç. E. 1(Keman) Dersi
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Öğretim Programı Model Önerisi’ne dayalı olarak eğitim gören 4 öğrenci
gözlemlenmiştir.
Araştırmaya

dair

ön

çalışma

oluşturması

açısından

uygulanan

yapılandırılmış görüşme sonucunda; B.Ç.E.1(Keman) Dersi’ne yönelik keman
öğretim elemanlarının kullanmakta olduğu öğretim programlarının içeriğinde,
öğretim programı ögelerine tam olarak yer verilmediği, yer verilen ögelerin de
hedefler ile tam olarak ilişkili olmadıkları

sonuçlarına ulaşılmış ayrıca keman

öğretim elemanlarının oluşturulan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisi’nin içeriğindeki hedef ve hedef davranışlara ilişkin görüşleri alınmış ve buna
bağlı olarak B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi düzenlenmiştir.
Uygulanan diğer yapılandırılmış görüşme sonucunda; kullanılmakta olan
B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programları’nın ögelerinin tam olarak bulunmadığı,
öğretim elemanlarının çoğunlukla tanımsal program kullandığı, A.G.S.L. çıkışlı
keman öğrencileri ile genel lise veya dengi okul mezunu keman öğrencilerin temel
tekniklerinde farklılıklar olduğu, A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin çeşitli
nedenlerle temel keman tekniklerini yanlış kavramış olabilecekleri, buna bağlı olarak
A.G.S.L. çıkışlı keman öğrencilerinin temel keman tekniklerinin, eğitimin planlı ve
programlı bir süreç olduğu da göz önünde bulundurularak, bir öğretim programına
bağlı olarak tekrar gözden geçirilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Bu sonuçlar doğrultusunda; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’ nda, hazırlanan temel
davranışları kapsayıcı B. Ç. E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi,
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı 1. sınıf öğrencilerinden 4 keman öğrencisine
uygulanmıştır. Süreci değerlendirmek amacıyla öğrencilerin keman eğitimine
başlamalarından bir hafta sonra ve dönem sonunda iki ayrı gözlem yapılmıştır.
Gözlemler sonucunda, öğrencilerin eksik ve kusurlu davranışlarının düzeltildiği yada
düzeltilmesi konusunda olumlu yönde ilerleme kaydedildiği görülmüştür.
Elde edilen bulgular doğrultusunda Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı
keman öğrencilerinin keman eğitimine ilişkin bazı öneriler ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelime: Öğretim Programı, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Keman.
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BÖLÜM I

GİRİŞ

İnsan yaşamının en temel kavramlarından birisi de eğitimdir. Eğitim
insanlık tarihi kadar eski bir bilimdir. Eğitimin, anne karnından ölüme kadar devam
ettiğini düşünürsek geniş bir süreç olduğu sonucuna varabiliriz.
Eğitim çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. “Bu tanımların pek çoğu,
eğitime bir amaç yüklemiştir. İdealistler eğitimi Tanrı’ya ulaştırma süreci için
yapılan etkinlikler, Realistler insanı toplumun başat değerlerine göre yetiştirme
süreci, Marxistler çelişkiyi en aza indirip üretimde bulundurma süreci, Pragmatistler
ise, yaşantılar yoluyla kişide istendik davranış değişikliği oluşturma süreci,
Varoluşçular ise insanı sınır durumuna getirme olarak ele almışlardır. Bilimde,
özellikle genetik mühendisliğindeki gelişmeler, öğrenmenin beyinde fiziksel
uyarımlar sonucu oluşan biyo-kimyasal değişiklikler olduğunu gösterir niteliktedir.
Bilgi, beceri ve duygularla ilgili mesajlar beyne elektrik akımı olarak geliyor ve
beyindeki sinir sisteminde biyo-kimyasal değişiklikler oluşturuluyor ve kodlanıyor.
Bu özellikler, yapılan bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur. Buradan hareketle,
eğitim, fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal değişiklikler
oluşturma süreci şeklinde tanımlanabilir”(Sönmez, 2001:2).
Demirel (1995:1)’e göre eğitim “bireyde davranış değiştirme sürecidir.
Diğer bir değişle, eğitim sürecinden geçen bir kişinin davranışlarında bir değişme
olması beklenmektedir. Eğitim sürecine giren kişilerde bu değişmenin istenilen
yönde olması beklenir.”
Tezcan (1988:4)’a göre eğitim “bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini,
tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler
toplamıdır.”
Eğitim tanımlarının çok çeşitli oluşu, bu tanımlar arasındaki ortak
noktaların değişmesine etki etmemektedir. Tüm tanımları incelediğimizde, ortak
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yanlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar; davranış değiştirme, yeni davranış
oluşturma ve tüm bunların da amaçlı etkinlikler oluşudur.
Eğitimin bir kolu da müzik eğitimidir. Müzik eğitiminden bahsetmeden
önce müziği tanımlamak gerekmektedir. “Müzik, bugüne kadar çok çeşitli biçimlerde
tanımlanmıştır. Bu tanımların birçoğunda yer alan temel noktaları birleştiren bir
yaklaşıma göre, müzik, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri, belirli bir amaç ve
yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirilmiş seslerle işleyip anlatan bir
bütündür” (Uçan, 1994: 10).
Bu tanımdan yola çıkarak, müziğin ana materyalinin sesler olduğunu
söyleyebiliriz. Sesler belli bir amaç ve yöntemle, duygu, düşünce, tasarım ve
izlenimleri anlatmak için seçilirler ve birleştirilirler. Tüm bu seçim ve anlatımın belli
bir güzellik anlayışına göre düzenlendiği düşünüldüğünde, müziğin estetik bir bütün
olduğu sonucuna varılabilir.
“Öyleyse, yalın ve özlü anlatımıyla belirtirsek, müzik, belli bir amaç ve
yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan
estetik bir bütündür, diyebiliriz”(Uçan, 1994: 10).
Uçan (1994:14)’a göre “müzik eğitimi, temelde, bir müziksel davranış
kazandırma veya bir müziksel davranış değişikliği oluşturma sürecidir”.
Töreyin (1997:3)’e göre “Müzik eğitimi yoluyla; bireyin davranışlarında
oluşan değişmeler toplumu, toplumdaki değişmeler bireyi etkiler. Birey ile;
toplumsal ve kültürel çevresi o arada sanatsal ve özellikle müziksel çevresi arası
iletişim ve etkileşimin daha düzenli, daha sağlıklı, daha etkili ve verimli olması
gerekir”( Kaptan, 2004:2).
Müzik eğitimi ve eğitim tanımları incelendiğinde, davranış değiştirme, yeni
davranış oluşturma ve tüm bunların amaçlı etkinlikler oluşunun her iki kavramın
tanımlarında da ortak noktaları oluşturduğu görülmektedir.
Eğitimin hangi kolu ya da dalı olursa olsun sonuç olarak amaca yönelik
davranış değiştirme ya da davranış oluşturma, tüm bunların istendik yönde ve planlı
bir biçimde oluşu göze çarpmaktadır.
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Uçan (1994:14)’a göre “müzik eğitiminin genel kapsamını davranışsal ve
içeriksel olmak üzere iki açıdan ele alabiliriz”.
Davranışsal olarak ele alındığında, müzik eğitimi, temelde şunları kapsar.
• Müziksel işitme-okuma-yazma eğitimi
• Şarkı söyleme eğitimi
• Çalgı çalma eğitimi
• Müzik dinleme eğitimi
• Müziksel yaratma eğitimi
• Müziksel bilgilenme eğitimi
• Müziksel beğeni geliştirme eğitimi
• Müziksel kişilik kazanma eğitimi
• Müziksel duyarlılığı artırma eğitimi
• Müziksel iletişim ve etkileşimde bulunma eğitimi
• Müzikten yararlanma eğitimi.
İçeriksel açıdan ele alındığında ise, müzik eğitimi temelde,
şunları kapsar:
• Müziksel işitim (kulak) eğitimi
• Ses eğitimi
• Çalgı eğitimi
• Müziksel devinim ve tartım (ritim) eğitimi
• Müzik bilgisi eğitimi
• Yaratıcılık eğitimi
• Beğeni eğitimi
• Müziksel kişilik eğitimi
• Müziksel etkinlikler eğitimi
• Müziksel kullanım ve yararlanım eğitimi (Uçan, 1994:
14,15).

İnsanları yetiştirmede hangi boyut ele alınırsa alınsın, yetiştirme sürecinin
gelişi güzel olmaması, beklenilen düzeye ulaşılması, tüm bunların bir disiplin içinde
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yapılması gerekmektedir. Bundan hareketle insanlarda davranış oluşturma, davranış
değiştirme ve davranış geliştirme, planlı ve programlı olmalıdır diyebiliriz.
Eğitim programı ve öğretim programı tanımları çoğu zaman birbirine
karıştırılmaktadır.
Uçan (1982:275,276)’a göre eğitim programı “eğitim sürecinin önceden
tasarlanan planı ve bu planın uygulamadaki görünümü” dür(Akbulut, 1996:8).
Eğitim çok kapsamlı bir süreçtir. Çünkü eğitim, insanoğlu için örgün ya da
yaygın anlamda, yaşam boyu sürmekte ve her deneyim, insanda, şöyle veya böyle,
tepki yaratmaktadır.
“Eğitimin bu kapsamı, eğitim programına da yansımaktadır. Eğitim
programı da kapsamlıdır; çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenlenen, milli
eğitim politikasına ters düşmeyen bütün etkinlikleri ve yaşantıları kapsar. Öğretim
programları, yönetmeliklerle düzenlenen sosyal kol etkinlikleri, özel günlerin
kutlanması, rehberlik hizmetleri, sağlık etkinlikleri, geziler, yetiştirme kursları,
sanatsal etkinlikler, kültürel çalışmalar vb. bu çerçeveye girer”(Varış, 1996:13).
“Genellikle eğitim programlarının odağını öğretim programı oluşturur.
Öbür programlar, öğretim programının tamamlayıcı ve bütünleyicileri olarak görülür.
Öyleyse, eğitim programı, kapsadığı (alt) programların bir bütünü ya da
bileşkesidir”(Akbulut, 1996:9).
Uçan(1994:55)’a göre müzik eğitim programı “müzik eğitimi sürecinin
önceden oluşturulan tasarısı ve bu tasarının uygulamada gerçekleşen görünümüdür”.
Müzik eğitimi programı, müzik eğitimi sonucunda beklenen öğrenmelere
dönük tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Bu nedenle de çok boyutludur.
“Müzik eğitim programının odağını, genellikle, müzik öğretim programı
oluşturur. Bir başka deyişle müzik eğitim programında kapsanan alt programlar, daha
çok, müzik öğretim programında odaklaşır. Öbür alt programlar ise genellikle müzik
öğretim programının tamamlayıcıları ve bütünleyicileri olarak görülür”(Uçan,
2005:61).
Özçelik(1992:4)’e göre “Öğretim programı, “bir dersle ilgili öğretmeöğrenme sürecinde nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını gösteren bir kılavuz, başka bir
deyişle, bu nitelikte bir proje planıdır”
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Öğretim Programının Öğeleri
Bir öğretim programını öğeleri şunlardır:
1-Hedefler
2-Hedef Davranışlar
3-Öğretme Durumları
4-Sınama-Ölçme Durumları ve Değerlendirme İşlemleri”(Akbulut, 1996:9).

Eğitimin planlı ve programlı bir süreç oluşu, eğitimin bir kolu olan müzik
eğitimine de yansımaktadır. Buradan hareketle müzik eğitiminde, eğitim ve öğretim
programlarının gerekliliğinden söz edebiliriz.
“Müzik öğretim programı, müzik öğretiminin önceden tasarlanan ayrıntılı
planı ve bu planın uygulamadaki görünümüdür”(Uçan, 1994:55).
Bir müzik öğretim programı şu ana öğelerden oluşur: (1) Hedefler, (2)
Hedef davranışlar, (3) Öğretme durumları, (4) Sınama ölçme durumları ve (5)
Değerlendirme işlemleri(Uçan, 1994:55).

Bu öğeler kısaca şöyle tanımlanabilir:

Hedefler: Müzik öğretimiyle öğrencilere kazandırılmak istenen ya da onlarda
geliştirilmek istenen özelliklerdir.

Hedef Davranışlar: Bir hedefin çözümlenerek (ayrıştırılarak) gözlenip ölçülebilir
öğrenci davranışlarına dönüştürülmesiyle ortaya çıkan, o hedefle ilgili kritik
davranışlardır.

Öğretme Durumları: Öğrencilerin hedef davranışları kazanmaları için gerekli
öğrenme yaşantılarını geçirmelerine olanak sağlamak üzere hazırlanıp düzenlenen ve
ayarlanan çevredir(Uçan, 1994:56).

Sınama-Ölçme Durumları: Öğrencilerin hedef davranışları kazanıp kazanmadığını,
bunları kazanmada ya da öğrenmede eksiklik, yanlışlık ve güçlükleri olup olmadığını
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(varsa bunların niteliğini) belirleme için gerekli veri (bilgileri) elde etme ereğiyle
hazırlanıp düzenlenen çevredir.

Değerlendirme İşlemler: Sınama durumlarında elde edilen ölçme sonuçlarını
(ölçümleri, yani verileri) hedeflerde kapsanan ya da onunla birlikte başka ölçütlerle
karşılaştırarak öğrenci, öğretim, program ve öğretmen hakkında yargıya varma
sürecidir(Uçan, 1994:57).
Müzik eğitiminin en önemli boyutlarından biri çalgı eğitimidir. Çalgı
eğitimi; insanın bir müzik aletini kullanımı yolu ile müzikle insanı buluşturan ve
tanıştıran, insanı kendisi ile özleştirip bütünleşmesine kaynaklık eden, ona
duygularını ifade edebilme fırsatı tanıyan, onu toplumsal olmaya yönlendiren bir
boyuttur.
“En ilkel yaşam biçiminden bu yana insan, çevresinde olup bitenleri
anlamada, kendini anlatmada; doğayla, toplumsal çevresiyle ve kendisiyle iletişim ve
etkileşim kurmada; toplu ya da bireysel olarak müzik yapmada; genellikle, ilkin
kendi sesini kullanır. Sonraları kendi sesiyle yetinemeyen insan, başka araçlar bulup
geliştirir, onları kullanmaya başlar. Bu araçlardan müzik yapmada kullanılanlara;
demek belli nitelikleri taşıyanlara, belli tonlarda ve özelliklerde sesler üretmede
(çıkarmada) kullanılanlara çalgı denir. Bu tanımlamaya göre; çalgı denilince hemen
akla müziksel sesler çıkarması amacıyla yapılmış araç gelir” (TDK, 1992, Aktaran,
Varış, 2002:1,2).
Yıldız(1986:3)’a göre “Genel ve mesleki müzik eğitiminin önemli bir
boyutu olan çalgı eğitimi, öğrencilerin müziksel yaşantılarını biçimlendirmede,
müzikle ilgili davranışları kazanmada ve müziksel davranış değişikliği oluşturmada
etkili bir süreçtir.
“Çalgı eğitimi müzik öğretmenin en önemli ve anlamlı boyutlarından
biridir. Çalgı eğitiminin yapılmadığı durumlarda müzik öğretimi eksik ve yetersiz
kalmasının yanında, sağlam ve tutarlı bir yapı da taşımaz.
Çalgı eğitimi, temelde çalgıyı çalmayı öğrenebilme, çalgıyı yetkin
kullanabilme,

çalgı

çalmayı

geliştirebilme

ve

çalgı

çalmayı

öğretebilme

basamaklarını gerçekleştirecek biçimde programlanıp yürütülür”(Akbulut, 1996:19).
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Edinilen teorik bilgileri uygulamaya koymanın önemli bir bölümü çalgı
eğitimiyle gerçekleşebilir. Çalgı eğitiminin bir dalı da keman eğitimidir. Keman
yaylı çalgılar grubunun bir üyesidir.
“İnsanın bir çalgıdan belli erek ve yöntemlerle belirli sesler üretme
eylemine çalgı çalma denebilir”(Akbulut, 1996:20).
Fayez(2001)’e göre “keman çalmada bireyin özellikleri önemlidir. Keman
çalacak kişide bazı temel niteliklerin bulunması gereklidir. Bu nitelikler; Müziksel,
Fiziksel ve Ruhsal nitelikler olarak sıralanabilir. Müziksel nitelikler; işitme yeteneği,
ritm duygusu, müzikalite ve yaratıcılık, fiziksel nitelikler sağlam bir bedensel yapı,
duyu organlarında tam duyarlık ve uyumluluk, el ve parmak yapısı ile iki kol
arasındaki eşgüdüm ve refleksler, ruhsal nitelikler ise, zeka, dikkat, müziksel bellek,
algılama, sabırlı olma ve keman çalmaya isteklilik olarak özetlenebilir (Delikara,
2002:3).
“Keman çalma, kuşkusuz kendine özgü bir davranış örüntüsüdür. Bu
örüntü, kendi içinde birtakım davranış türlerine ayrılabilir. En yalından en
karmaşığına, en somutundan en soyutuna doğru bu davranış türleri, psiko-motor,
bilişsel ve duyuşsal davranışlar olarak adlandırılabilir. Bu davranışlar birbirleriyle
ilişkili olup, birbirlerinin hazırlayıcısı, tamamlayıcısı ve bütünleyicisidirler. Gerçek
anlamda keman çalma eylemi, söz konusu davranış türlerinin tümünü içerir ve
onların bir bileşkesidir”(Akbulut, 1996:20).
“Türkiye’de keman eğitiminin temel sorunlarını şöylece özetlemek
olanaklıdır: (1) Temel ilkeleri belirleme ve keman eğitimini bu ilkelere
temellendirme sorunu, (2) yetişek ya da izlence(program) geliştirme sorunu, (3)
temel kitap ya da kılavuzları hazırlama sorunu, (4) keman eğitimcisi yetiştirme
sorunu, (5) araç-gereç sorunu, (6) keman eğitimini tüm boyutlarıyla sürekli
inceleme-araştırma-değerlendirme sorunu, (7) keman eğitimine ilişkin çalışmaları
bütünleştirme ve eşgüdümleme sorunu” (Uçan, 1980:8).
“Müzik eğitiminin önemli boyutunu oluşturan keman eğitimi etkinlikleri,
bireyi bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönleriyle bir bütün olarak ele almakta bu
etkinlikler kemanın öğrenilebilmesi için bireyin müziksel davranışlarına belli bir
düzen ve disiplin kazandırmayı amaçlamaktadır. Doğru duruş, tutuş, temiz ses
üretebilme, çalgının yapı ve özelliklerini bilme, belli düzeydeki etüt ve eserleri
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seslendirebilme vb. bir takım hedefler keman eğitiminin amaçladığı temel bilgi ve
becerilerdir”(Koca, 2001:12).
“A.G.S.L.’ ne giriş yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin, fiziksel
özellikler bakımından keman çalmaya yatkın ve istekli olanları kontenjan dahilinde
seçilerek keman öğrencisi olarak belirlenirler. 14+15 yaş gibi, keman öğrenmeye
başlamak için oldukça uygun sayılabilecek bir dönemde eğitime başlayan öğrenciler,
hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam dört yıl süreyle haftada 2 saat keman eğitimi
almakta, kazandıkları bilgi, beceri ve davranışları öğrenimlerinin 3. ve 4. yıllarındaki
orkestra dersi ile geliştirerek pekiştirmektedirler”(Koca, 2001:13).
A.G.S. Liseleri, günümüzde sayı olarak oldukça artmıştır. Bu durum müzik
eğitimi açısından sevindirici bir unsur olsa da bazı aksaklıklar göze çarpmaktadır.
A.G.S.Liseleri’nde sayı bakımından öğretmen eksiklikleri nedeniyle bir takım
sıkıntılar yaşanabilmektedir. A.G.S.L. keman öğrencilerinin sık sık öğretmen
değiştirmek zorunda kalmaları, bu öğrencilerin adaptasyon sorunları yaşamalarına
neden olabilmektedir. Bu liselerdeki öğrenciler ilk çalgı seçimlerinde yanlış kararlar
verebilmektedir. Öğrencilerin alanlarıyla ilgili dersleri dışında genel derslerinin de
ağır oluşu, çalgılarında istenilen düzeye ulaşamamalarına neden olabilmektedir. Bu
nedenlerden dolayı A.G.S.L. çıkışlı keman öğrencileri, müzik eğitimi anabilim
dallarına geldiklerinde bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Anadolu

Güzel

Sanatlar

Liseleri’ndeki

keman

öğretim

programı

uygulamalarının değerlendirmesine bakıldığında “Keman Öğretim Programı’nda
öngörülen içeriğin orta düzeyde uygulanabildiği, içeriğin uygulamada fazlasıyla
başarıya ulaşamadığı, bu durumda uygulanmakta olan keman öğretim programının
tam olarak başarıya ulaşamadığı, öğrencilerin okulu bitirdiklerinde Keman Öğretim
Programı’nda

öngörülen

hedeflere

yeterince

ulaşamadıkları,

AGSL

müzik

bölümlerinde Keman Öğretim Programı konusunda eğitim görmüş ve uzmanlaşmış
öğretmenlere daha çok ihtiyaç olduğu, elde edilen bulgulardan AGSL müzik
bölümlerinde uygulanmakta olan Keman Öğretim Programı uygulamalarında
beklenildiği düzeyde başarıya ulaşılamadığı saptanmıştır”(Çilden, 2003).
“Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi ABD’ larında verilmekte olan çalgı
eğitimine A.G.S.L.’ de verilmekte olan çalgı eğitimi başlangıç alındığında, bu
lisedeki çalgı eğitimiyle ilgili sorunları görmezlikten gelmek mümkün değildir.
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Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlara büyük ölçüde kaynak oluşturan A.G.S.L.’ in
nicel olarak artması çok sevindirici olmakla birlikte, nitelik konusuna yeterli özen
gösterilmediği

sürece,

istenilen

düzeyde

ve

nitelikte

“müzik

öğretmeni”

yetiştirilmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Bu durum çalgı eğitimi için de
geçerlidir” (Çilden, 2003).
A.G.S.L.’nde, keman eğitimindeki birtakım sorunlar; bu okullardan mezun
olan öğrencilerle birlikte üniversitelerin güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik
öğretmenliği anabilim dallarına da gelmektedir. Öğrencilerde gözlemlenen sorunlar,
ve özellikle de temel teknikler açısından yaşanan sorunlar giderilmezse, zaman
içinde bu problemlerin büyüyerek devam edeceği ve öğrencinin çalgısında gelişimini
engelleyeceği düşünülmektedir.
“Eğitim çok özen gerektiren bir süreçtir. Çalgı eğitimi, sanat eğitiminin bir
boyutu olması nedeniyle daha da özen gösterilmesi gereken bir süreçtir. Anadolu
Güzel Sanatlar Liseleri’ nden (A.G.S.L.) çalgı eğitimi alarak gelen öğrencilerin, bu
programlara ana kaynak olmasıyla birlikte çalgı eğitimi ve öğretiminin niteliği önem
kazanmaktadır. A.G.S.L.’den başlamak üzere Üniversiteler Müzik eğitimi ABD’
larında devam eden toplam sekiz yıllık çalgı eğitimi süreci içerisindeki basamakların
her öğrenci için çok iyi planlanıp değerlendirilmesi, çalgı çalma disiplininin
öğrencilere sabırla, hiçbir basamak atlamadan verilmesi büyük önem taşımaktadır.
Aksi halde çalgı çalma, bir disiplin olmaktan çıkarak öğrencinin teknik sorunlarla
boğuştuğu ve giderek dağ gibi büyüyen sorunlar silsilesi olmaya başlamaktadır.
Çalgı eğitimi verdiğiniz öğrenciyi teknik olarak nasıl yönlendirirseniz o doğrultuda
şekillenecektir. Doğru bir teknikle etkili çalgı çalmayı öğrenmek her öğrencinin en
doğal hakkı olmalıdır” (Çilden, 2003).
A.G.S.L. çıkışlı keman öğrencilerinin hepsinin mutlaka aksaklık ya da
eksikliklerinin var olduğunu söylemek mümkün değildir. Fakat A.G.S.Liseleri’nin
sayıca çok oluşu, aksaklık ya da eksikliği olan öğrenci sayısını da artırmaktadır
diyebiliriz. Aksaklık ya da eksikliklerin olup olmadığının ortaya çıkarılması ancak
tekrar gözden geçirmeyle gerçekleşebilir. Öğrencilerin kemanı etkin bir biçimde
kullanabilmesi için öncelikle temel keman tekniklerinin istenilen düzeyde olması
gerekmektedir. Teknik problemlerin, yetenekle örtülemeyeceği düşünülmektedir.
Temel keman tekniklerindeki aksaklık ya da eksiklikler, ilerleyen keman
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yaşantılarında ortaya çıkarak ilerlemeyi yavaşlatabilir, kemanı etkin bir biçimde
kullanmayı engelleyebilir.
Temel keman teknikleri açısından öğrencilerde aksaklıkların olup
olmadığını belirlemek ve var olan sorunları gidermek ancak A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerini

temel

keman

teknikleri

açısından

tekrar

gözden

geçirmekle

gerçekleşebilir.
Eğitimin planlı ve programlı bir süreç oluşu , eğitim ve öğretim
programlarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Öğretim programı öğrenci dışında
öğretim elemanında kendini değerlendirmesine olanak sağlar.bir eğitim yaşantısının
amaçlarının, amaçlara yönelik davranışlarının ve bu davranışların hangi yöntemlerle
nasıl kazandırılacağının planlanmasının ayrıca tüm bu etkinliklerin sonucunda
istenilen düzeye ne derece ulaşıldığının belirtilmesinin önemi göz ardı edilemez.
Tüm bunlarda öğretim programıyla planlı ve aşamalı bir biçimde gerçekleşir.
Buna bağlı olarak A.G.S.L. çıkışlı keman öğrencilerinin gözden geçirilme
sürecinin eğitimin olmazsa olmazı dediğimiz öğretim programına bağlı olarak
düzenlenmesi

gerekmektedir.

Günümüzde

B.Ç.E.(Keman)

Dersi

Öğretim

Programları’na ilişkin çalışmaların yok denecek kadar az olmasından dolayı da böyle
bir araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır

1.1 Problem
A.İ.B.Ü. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim
Dalı’ nda hazırlanan temel davranışları kapsayıcı B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim
Programı Model Önerisi’nin A.G.S.L. çıkışlı 1. sınıf keman öğrencilerine
uygulanması keman eğitimi açısından nasıl değerlendirilebilir?
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1.2 Alt Problemler
1.2.1

Müzik

öğretmeni

yetiştiren

kurumlardaki

keman

öğretim

elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programları’na
ilişkin düşünceleri nelerdir?
1.2.2 Bireysel Çalgı Eğitimi 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisi’ndeki hedef ve hedef davranışlar nasıl düzenlenmelidir?
1.2.3 Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisi’nde, içerik, öğretme durumları, sınama- ölçme durumları ve değerlendirme
işlemleri nasıl düzenlenmelidir?
1.2.4 A. G. S. L. çıkışlı 1. sınıf keman öğrencileri; oluşturulan Bireysel
Çalgı Eğitimi 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’ne dayalı olarak,
temel davranışlar açısından tekrar gözden geçirilmeli midir?
1.2.5 Oluşturulan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğretim Programı
Model Önerisi’nin A.G.S.L. çıkışlı 1. sınıf keman öğrencilerine uygulanmasının
keman eğitimine yansımaları nasıl değerlendirilebilir

1.3 Çalışmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Öğretmenliği Anabilim- Anasanat Dalları’ nda kullanılan Bireysel Çalgı
Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğretim Programları’ nın durumunu ortaya koymak,
Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi hazırlamak
ve hazırlanan temel sağ el ve sol el tekniklerini kapsayıcı bu öğretim programının
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunu keman öğrencilerine uygulanarak temel
davranışların gözden geçirilmesi sonucunda elde edilen verileri ve bulguları keman
eğitimi açısından değerlendirmektir.
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1.4 Araştırmanın Önemi
Eğitimde, derse yönelik öğretim programlarının kullanılması gerekliliği
çağdaş eğitim öğretim yöntemlerinin en önemli boyutlarından birisini oluşturur. Fakat
kullanılan bazı programların tanımsal program niteliğinde olması, hedef ve hedef
davranışların, öğretme durumlarının, sınama- ölçme durumlarının ve değerlendirme
işlemlerinin bulunmaması nedenleri ile çağdaş eğitim öğretim yöntemleri ile
yürütülmekte olan keman eğitiminin tam olarak örtüşmediği varsayımından hareket
edilmektedir. Bu yaklaşımın sonucunda keman eğitimi sürecinin değerlendirilmesi ve
eksikliklerin ortaya konulması önem taşımaktadır. Bu çalışmaların ışığında program
bilinciyle geliştirilen eğitim ve öğretim tekniklerinin süreç içinde uygulamaya
konulmasıyla öğrencilere keman eğitiminde temel davranışların kazandırılmasının,
keman eğitimi sürecini olumlu yönde etkileyeceğine inanılmaktadır. Bu nedenle
A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin de temel davranışlar açısından; kazanılmış
yanlış davranışların düzeltilmesi, doğru davranışların pekiştirilmesi amacı ile tekrar
gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Temel davranışları kapsayıcı Bireysel
Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’ nin keman
eğitimcilerine yol gösterici bir kaynak olması ve bu araştırmanın bundan sonraki
çalışmalara yol gösterici olması açısından da önem taşımaktadır.

1.5 Sayıltılar
Bu araştırmada;
1.5.1 Üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalları’ nda kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1(Keman) Dersi
Öğretim Programı’na ilişkin düşünceleri ve oluşturulan Bireysel Çalgı Eğitimi
1(Keman) Dersi Öğretim Programı’na ilişkin düşünceleri tespit etmeye yönelik
geliştirilen veri toplama yöntemlerinin amaca uygun olduğu düşünülmektedir.
1.5.2 Araştırmaya ışık tutması amacıyla konu ile ilgili görüşülmek üzere
hazırlanan görüşme formunun yeterli olduğu düşünülmektedir.
1.5.3 Bireysel Çalgı Eğitimi 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisi’ne

dayanarak

işlenen

keman

derslerinin

keman

eğitimi

açısından
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değerlendirilmesi konusuna ışık tutmak açısından yapılan gözlemde kullanılan
gözlem formunun yeterli olduğu düşünülmektedir.
1.5.4 Ulaşılan kaynaklardan edinilen bilgilerin gerçek durumları yansıttığı
düşünülmektedir.
1.5.5

Veri

toplama

aracının

geçerli

ve

güvenilir

olacağı

temel

varsayımlarından hareket edilmiştir.

1.6 Sınırlılıklar
Bu araştırmanın kapsam ve sınırlılıkları;
1.6.1 Araştırma konusunda uzmanlaşmış kişilerden alınan görüşlerle,
1.6.2 Süre olarak, yüksek lisans programında araştırma için tanınmış olan iki
dönemlik süre ile,
1.6.3 A.İ.B.Ü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalı Bireysel Çalgı Eğitimi 1(Keman) Dersi ile,
1.6.4 Keman eğitiminin verildiği Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Öğretmenliği anabilim Dalları’ nda kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi
1(Keman) Dersi Öğretim Programları ile sınırlı tutulmuştur.
1.6.5 Oluşturulan temel davranışları kapsayıcı B.Ç.E. 1(Keman) Dersi
Öğretim Program Model Önerisi ile sınırlı tutulmuştur.

1.7 Tanımlar
Eğitim: Fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal
değişiklikler oluşturma süreci şeklinde tanımlanabilir”(Sönmez, 2001:2).
Müzik Eğitimi: Belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına
göre işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür, diyebiliriz”(Uçan,
1994: 10).
Eğitim Programı: Uçan (1982:275,276)’a göre “eğitim sürecinin önceden
tasarlanan planlı ve planın uygulamadaki görünümü” (Akbulut, 1996:8)dür.
Müzik Eğitim Programı: Müzik eğitimi sürecinin önceden oluşturulan
tasarısı ve bu tasarının uygulamada gerçekleşen görünümüdür (Uçan, 1994:55).
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Öğretim Programı: Özçelik (1992:4)’e göre “bir dersle ilgili öğretmeöğrenme sürecinde nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını gösteren bir kılavuz, başka bir
deyişle, bu nitelikte bir proje planıdır” (Akbulut, 1996:10).
Müzik Öğretim Programı: Müzik öğretim programı, müzik öğretiminin
önceden tasarlanan ayrıntılı planı ve bu planın uygulamadaki görünümüdür (Uçan,
1994:55).
Çalgı Eğitimi: İnsanın bir müzik aletini kullanımı yolu ile müzikle insanı
buluşturan ve tanıştıran, insanı kendisi ile özleştirip bütünleşmesine kaynaklık eden,
ona duygularını ifade edebilme fırsatı tanıyan, onu toplumsal olmaya yönlendiren bir
boyuttur (TDK, 1992, Aktaran, Varış, 2002:1,2).
Hedef: Kişide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özellikler (Sönmez,
2001:21).
Hedef Davranış: Bir hedefin çözümlenerek (ayrıştırılarak) gözlenip
ölçülebilir öğrenci davranışlarına dönüştürülmesiyle ortaya çıkan, o hedefle ilgili
kritik davranışlardır (Uçan, 1994:56).
Legato: Bir veya birkaç sesin bir yayda kesintisiz olarak çalınmasına ve
değiştirildiği belli olmayan yay kullanım şekline denir (Büyükaksoy, 1997:40).
Detaşe: Birbirini izleyen sesleri veya notaları belirgin yay değiştirimleriyle
birbirinden ayırarak çalma (Alpagut, 2005:1).

1.8 Kısaltmalar

A.G.S.L. : Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
B.Ç.E. : Bireysel Çalgı Eğitimi.
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BÖLÜM II

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR

Bu bölümde, araştırma sürecinde yararlanılan kaynaklara yer verilmiştir.
Kısaca açıklanan kaynaklar aşağıda yer almaktadır.

Feridun BÜYÜKAKSOY (1997) “Keman Öğretiminde İlkeler ve
Yöntemler” adlı kitabında, keman eğitiminde öğrenilecek teknikleri kazanma
hususundaki davranışların tanımına ve açıklamasına yer vermiştir. Büyükaksoy
kitabında “Keman öğretiminin temel faktörleri, sol el-kola ilişkin davranışlar, vücut
ve çalgı ilişkisi, ses temizliği doğruluğu, konum değiştirme, zamanlama, çift sesler,
süslemeler, sol el pizzicatosu, flajöle sesler, glissando, parmak kullanımları, vibrato,
sağ el-kola ilişkin davranışlar, yay sürüşleri, ton (ses) üretimi, yay teknikleri, yay
sürüş ve kullanımında özel sorunlar, ifade etme-yorumlama, çalışma yöntemleri”
konularını açıklamış, örneklendirmiş ve bu konular ile ilgili resimlere yer vermiştir.

Veysel SÖNMEZ (2001) “Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı” adlı
kitabında öğretmenlere yönelik program yapma, öğretim programı ögeleriyle ilgili
açıklamalar ve günlük-haftalık ders planları örnekleri ele alınmıştır. Ayrıca kitapta
çeşitli derslerin ünite ve hedeflerine ilişkin belirtke tablolarına da yer verilmiştir.

Ali UÇAN (1980) “Çevreden Evrene Keman Eğitimi 1 “ adlı kitabında
keman eğitimine başlangıç aşamasına ilişkin konulara ve bu konular ile ilgili etütlere
yer vermiştir. Uçan kitabında “Keman Eğitimi Niteliği, Keman Eğitiminde Temel
Sorunlar, Temel İlkeler, Keman Eğitiminde Temel Kavramlar, Araçlar ve Beceriler,
Duruşlar ve Tutuşlar, Sol Elin Konumu ve Parmakların Durumu, Solaklarda Duruşlar
ve Tutuşlar” gibi konulara değinmiş ve her değindiği konuyu bir dağarcığa
bağlamıştır.

Ali UÇAN (1994) “Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar”
adlı kitabında “Müzik Eğitimi” konusunda 1983–1993 yılları arasında yapılmış ve
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çeşitli akademik amaçlı kitap ve dergilerde yayınlanmış çalışmalarını derlemiştir.
Kitapta bulunan “Müzik Eğitimi, Müzik Eğitiminin Niteliği, Üç Ana Türü ve Bazı
Temel Sorunları, Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Altmış Yılında Müzik Eğitimi,
Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Altmış Yılında Müzik Eğitiminde Program Geliştirme,
Müzik Eğitiminde Performans Testlerinin Yeri, Önemi ve Kullanımı, Genel Müzik
Eğitiminde ve Genel Müzik Eğitimcisi Yetiştirmede Müzik Türlerinin Yeri” adlı
çalışmalarda ele alınan konular, ilgili temel kavram, ilke ve yaklaşımlara
dayandırılarak işlenmiştir. Bu nedenle çalışmalar arasında, temel kavram, ilke ve
yaklaşımlar bakımından örtüşme vardır.

Ali UÇAN (2005) “Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar
ve Türkiye’deki durum” adlı kitabında “Müzik Eğitimi” konusunda son ondört yıl
(1983–1996) içinde yaptığı yayınlanan çalışmalarının bir bölümünü derlemiştir.
Çalışmalar, akademik amaçlı kitap ve çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Kitapta
bulunan “İnsan ve Müzik Eğitimi, Müzik Eğitimi, Müzik Eğitiminin Niteliği, Üç
Ana Türü ve Bazı Temel Sorunları, Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Altmış Yılında
Müzik Eğitimi, Müzik Eğitiminde Program Geliştirme: Kuram ve Uygulama ve
Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Altmış Yılında Müzik Eğitiminde Program Geliştirme
Çalışmaları, Müzik Eğitiminde Performans Testlerinin Yeri, Önemi ve Kullanımı,
Genel Müzik Eğitiminde ve Genel Müzik Eğitimcisi Yetiştirmede Müzik Türlerinin
Yeri, Müzik Eğitiminin Ana Odağı/Ana Özeği Müzik Dili ve Müzikçe Eğitimi,
Müzik Kuramları Eğitiminin Kavramsal Temelleri ve Genel Kuramsal Çerçevesi,
Türkiye’de Müzik Öğretmenliği Eğitimi, Türkiye’de Dal Öğretmenliği Eğitiminde
Öğretmenlik Formasyonu Kazandırmada Karşılaşılan Bazı Temel Sorunlar ve
Çözüm Yolları, Müzik Öğretmeni Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarındaki Eğitim
Sisteminin Çözümlenmesi, Türkiye’de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin DünüBugünü-Yarını, Musiki Muallim Mektebi ve Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmenliğinde
Model Arayışları ve Eski-Yeni Müzik Öğretmenliği Modelleri, Türkiye’de
Başlangıcından Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirmeye Genel Bir Bakış, Genel
Müzik Eğitiminde Geleneksel Müziklerimizin Yeri ve Önemine Genel Bir Bakış,
Müzik Eğitiminde Yeniden Temellenme-Yeniden Yapılanma Gereksinimi, Orff
Schulwerk Müzik ve Dans Pedagojisi Sempozyumu Açılış Konuşması, Türkiye’de
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Müzik Eğitiminin Gelişimi, Orff Okul Öğretisi’nin Tanımı-Uygulanımı-Uyarlanımı
Orff Anlayışıyla Temel Müzik Eğitiminin Genel Durumu, Yirmibirinci Yüzyılın
Başında Türkiye’de Müzik Eğitimine Genel Bir Bakış, Türkiye’de Cumhuriyetin
Kuruluşundan Günümüze Müzik Eğitiminin Dünü, Bugün, Yarını, Çağdaş Türk
Müzik Eğitimine İlişkin Atatürkçe İlkeler, Amaçlar ve Yöntemler” adlı çalışmalarda
ele alınan konular, ilgili temel kavram, ilke ve yaklaşımlara dayandırılarak
işlenmiştir. Bu nedenle çalışmalar arasında, temel kavramlar, ilkeler ve yaklaşımlar
bakımından örtüşme vardır.

Fatma VARIŞ (1996) “Eğitimde Program Geliştirme Teoriler Teknikler”
adlı kitapta, temel kavramlar ev tanımlar, program geliştirme evrimi, teorik esaslar,
program geliştirme ilkeleri ve süreçleri, içerik sorunu, öğretim süreçlerinde eğilimler,
program geliştirmede araştırma teknikleri konuları ele alınmıştır. Kitapta, alandaki
araştırma, geliştirme literatürü ve ülke uygulamaları göz önünde bulundurulmuş,
konuyla ilgili yeni kavramlara ve yanıtlanması gereken inceleme sorunlarına da yer
verilmiştir. Ayrıca çalışma, yüksek öğretim düzeyinde ders kitabı olarak kullanılmak
amacıyla yapılmıştır.

Uğur ALPAGUT (1997) “Çalgı Eğitiminde Performans İzleme Çizelgesi
Yoluyla Hedeflerin Gerçekleştirilmesi Düzeyinin ve Sapmalarının Belirlenmesi” adlı
bildirisinde eğitimin planlı, programlı ve gerçekçi bir yapıda yürütülmesi, her
öğrenci için kazanılması gereken davranış değişikliklerinin ve bireysel farklılıkların
izlenmesi amacıyla “Performans İzleme Çizelgesi” düzenlenmiştir. Bu çizelgede
öğretmenin öğrenciyi izlemesine dönük hedef ve hedef davranışlar, gerekli teknikler
kullanılarak yer almaktadır. Ayrıca hedef davranışların öğrencilere kazandırılması ve
hedefe ulaşmada Yrd. Doç. Mahmut Öztürk’ün tasarladığı görsel çizimler de
kullanılmaktadır. Bu bağlamda A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü I.
sınıf II. yarıyıl Çalgı Eğitimi (Keman) dersleri, belirlenen program ögeleri
bakımından incelenmiştir.

Uğur ALPAGUT (2005) “Keman Eğitiminde Detaşe Tiplemelerindeki HızUzunluk Değişimleri İle Sağ El Bilek ve Kol Üzerinde Açısal/Devinişsel

18

Etkileşimler” adlı çalışmanın amacı, keman eğitiminde detaşe yay tekniğine ilişkin
hız-uzunluk ögeleriyle, sağ el bilek ve kol üzerindeki açısal/devinişsel etkileşimlerin
görsel yoldan daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Böylece detaşe yay
tekniğinin doğru ve etkili biçimde kullanılması için; bu tekniğe ilişkin hareketlerin eş
zamanlı görünümlerinin, detaşe tekniğinin teorik bakımdan kavranmasına kolaylık
sağlayacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda, detaşe yay tekniğinde hız-uzunluk
değişimleri ile sağ el bilek ve kol üzerinde açısal/devinişsel etkileşimler ayrıntılı bir
biçimde anlatılmıştır. Çalışmada, ön kol üzerindeki hareketliliği anlatan bir çizim,
ayrıca Yrd. Doç. Mahmut Öztürk’ün tasarladığı yayın üç konumunda (orta,uç,dip)
sağ bilek ve sağ ön kol-üst kol hareketlerinin eş zamanlı, kompleks devinimlerini ve
yayın orta kısmının biraz üstünde gerçekleşen mini detaşeyi anlatan iki ayrı çizim de
yer almıştır.
Şeyda ÇiLDEN (2003) “Çalgı Eğitiminde Nitelik Sorunları” adlı
bildirisinde, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi
Anabilim Dalları’nda gerçekleştirilen çalgı eğitimi ile bu kurumlara kaynak
oluşturduğu düşünülen Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri müzik bölümlerindeki çalgı
eğitimini ilişkilendirilerek ele almıştır.

Gülten CÜCEOĞLU (2002) “Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim/Anasanat Dalı Bireysel Çalgı Eğitimi I-II
(Flüt) Dersi İçin Yerelden Evrensele Bir Öğretim Programı Model Öneri” adlı
yüksek lisans tezinde, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik
Öğretmenliği Anabilim/Anasanat Dalı B.Ç.E. I-II (Flüt) dersi kapsamında
uygulanmakta olan flüt öğretim programlarının genel durumunu ortaya koymuş ve
çağdaş öğretim programı esaslarına uygun olarak, geleneksek müzik örneklerine de
yer veren yerelden evrensele bir flüt öğretim programı modeli hazırlamıştır.

Ali DELİKARA (2002) “Ülkemizdeki Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik
Eğitimi ABD Keman Eğitimi’nde Yaygın Olarak Kullanılan Keman Metotlarının
Keman Eğitimi Ders Programlarına Yönelik Olarak İncelenmesi” adlı tezinde yaygın
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olarak kullanılan yerli ve yabancı keman metotlarını kullanılan keman eğitimi ders
programlarının ders içeriği, hedef ve hedef davranışlarına göre incelemiştir.

Şehriban KOCA (2001) “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Keman Öğretim
Programlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezinde, Güzel
Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Programları Anabilim
Dalları için alt yapı oluşturduğu düşünülen Anadolu Güzel Sanatlar Liselerini ele
almış ve bu liselerde uygulanan Çalgı (Keman) dersi öğretim programlarını
incelemiştir. Bu amaçla üç farklı ildeki Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri keman
öğretmenlerine anket uygulanmıştır.

Efe AKBULUT (1996) “Keman Öğretim Programında Öngörülen Temel
Hedeflerin Gerçekleşme Durumu” adlı doktora tezinde, keman öğretim programında
öngörülen psiko-motor, bilişsel ve duyuşsal hedef ve hedef davranışların
gerçekleşme düzeyini, bu davranışlar arasındaki ilişkiyi, cinsiyet ve yaş
değişkenlerinin bu davranışların gerçekleşmesindeki rolünü ele almıştır.
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BÖLÜM III

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, örneklem, veri toplama yöntemleri
ve veri çözümleme yöntemlerinin neler olduğu açıklanmıştır.

3.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada betimsel olarak kaynak tarama ve nitel olarak görüşme,
gözlem yöntemleri kullanılmıştır.

3.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın yapısı gereği araştırma konusu evren ve örneklemi
oluşturmaktadır. Araştırmaya dair ön çalışma olması açısından oluşturulan
yapılandırılmış görüşme, 25 keman öğretim elemanına uygulanmıştır. Bazı alt
problemler kaynak tarama yoluyla desteklenmiştir. Konu ile ilgili uzman
görüşlerinden yararlanmak amacıyla ikinci bir görüşme yapılmıştır. Görüşmenin
gerçekleştirildiği uzman grup, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan keman alanında bir öğretim
elemanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan keman alanında iki öğretim
elemanı ve Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden keman alanında iki öğretmen
oluşturmaktadır. Bu görüşmenin gerçekleştirildiği keman öğretim elemanlarından
Prof. Dr. Ali Uçan, uzun yıllardır keman eğitimcisi olması ve öğretim programı
konusuna yönelik çalışmalarının bulunması açısından araştırma içinde ayrı bir önem
taşımaktadır. Araştırmada, keman öğretim elemanının öğretim programı konusundaki
bilgi ve tecrübelerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Video kaydı yoluyla gözlemin
gerçekleştirildiği grubu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda; oluşturulan
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B.Ç.E.1(Keman) dersi öğretim programı model önerisine uygun biçimde eğitim
verilen dört keman öğrencisi oluşturmaktadır.

3.3. Veri Toplama Yöntemleri

Araştırma verilerinin elde edilmesinde, kaynak tarama gibi betimsel,
yapılandırılmış görüşme ve gözlem gibi nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır.
Araştırmanın problem cümlesi ile doğrudan ya da dolaylı biçimde ilgili
olabilecek ve ulaşılabilen dergiler, makaleler, tezler, bildiriler gibi yazılı kaynaklar
taranmıştır. Bu kaynaklar incelenmiş ve konu ile ilgili olan bilgilere ilgili bölümlerde
yer verilmeye çalışılmıştır.
“Nitel araştırmayı gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve
bütünsel bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma
olarak tanımlamak mümkündür”(Yıldırım ve Şimşek, 2000:19).
“Literatürde genellikle iki görüşme türünden söz edilir: “Yapılandırılmış”
ve “yapılandırılmamış” veya Stevart ve Cash’in (1985) tanımlamasıyla “yönlendirici
olan” ve “yönlendirici olmayan”. Bu iki tür bir doğrunun iki ucunu temsil eder. Bir
yanda, önceden belirlenmiş bir dizi soru ve yanıtı içeren yapılandırılmış görüşme,
diğer yanda açık uçlu sorular içeren yapılandırılmamış görüşme yer alır”(Yıldırım ve
Şimşek, 2000:93).
Bu

araştırmada

görüşme

tekniği

olarak

yapılandırılmış

görüşme

kullanılmıştır. 25 keman öğretim elemanına, araştırmaya dair ön çalışma oluşturması
açısından görüşme uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından uzman görüşleri de alınarak
gerekli verileri toplamak üzere görüşme soruları ve yanıt seçenekleri hazırlanmış
böylece bir yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Uygulanan görüşme
sonucunda elde edilen veriler, frekans (f) ve yüzde (%) dağılım tablosu şeklinde
sayısal verilere dönüştürülerek değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırmacı tarafından uzman görüşleri de alınarak gerekli verileri
toplamak

üzere

oluşturulmuştur.

görüşme

soruları

Dolayısıyla

tüm

hazırlanmış
görüşmeler,

ve

ikinci

hazırlanan

görüşme
görüşme

formu
soruları
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çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmecilerin verdikleri cevaplara herhangi bir
kısıtlama getirilmemiş, konu ile ilgili gördükleri görüşlerini de dile getirme olanağı
sağlanmıştır.
Belirlenen, yeterli sayıda ulaşılabilen ve görüşmeyi kabul eden beş
görüşmeci ile görüşmeler yapılarak araştırma ile ilgili veriler toplanmaya
çalışılmıştır. Görüşmeler araştırmacı tarafından not alınarak kaydedilmiştir.
Araştırma içerisinde görüşme yapılan kişilerin bir kısmının isteği üzerine
isimler gizli tutulmuş, bu amaçla açılımı veri çözümleme yöntemleri bölümünde
verilen bir kodlama şekli kullanılmıştır (G.A., G.B., vb.).

3.3.1 Gözlem Türleri Çizelgesi
Gözlem türleri dört bölmeli bir tablo üzerinde gösterilebilir:
Gözlem Türleri
Araştırmacı tarafından

Ortamın kendisiyle ilgili yapı

ortama ilişkin geliştirilen

Doğal Ortam

Yapay Ortam

yapı

(Alan Çalışması)

(Laboratuvar Çalışması)

Yapılandırılmamış

Yapılandırılmış

Tür 1: Tamamen

Tür 3: Yapılandırılmamış

yapılandırılmamış alan

laboratuvar çalışması

çalışması (araştırmacının

(araştırmacının dışarıda

katıldığı-participant)

kaldığı-non participant)

Tür 2: Yapılandırılmış

Tür 4: Tamamen

alan çalışması

yapılandırılmış

(araştırmacının dışarıda

laboratuvar gözlemi

kaldığı-non participant)

(araştırmacının dışarıda
kaldığı-non participant)

(Yıldırım ve Şimşek, 2000:125).
Bu araştırmada gözlem türü olarak yapılandırılmış alan çalışmaları (tür 2)
kullanılmıştır.
Bu tür, zaman zaman “yarı yapılandırılmış” çalışmalar olarak da
adlandırılabilir. Bu tür çalışmalar, yapılandırılmamış alan çalışmaları yoluyla elde
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edilen sonuçları doğal ortamlarda test etme amacına hizmet edebilir. Bu durumda
araştırmacı, genellikle yapılandırılmış bir gözlem aracı veya araçları kullanacaktır.
Yani gözlenen ortamı işevuruk (operationel) hale getiren davranışlar ayrıştırılacak ve
gözlem formu üzerinde bunlara yer verilecektir(Yıldırım ve Şimşek, 2000:126).
Gözlemlenen dört öğrenci, keman öğretim elemanı Yrd. Doç Dr. Uğur
Alpagut’un görsel çizimlere dayalı hedef ve hedef davranışlar düzeyinde ortaya
koyduğu ders uygulamaları dikkate alınarak araştırmacı tarafından oluşturulan temel
davranışları kapsayıcı B.Ç.E.1(Keman) dersi öğretim programı model önerisine
dayanarak keman eğitimlerine başlamışlardır. Ders uygulamalarında esas alınan
görsel çizimler keman öğretim elemanıyla ilgili olarak Yrd. Doç. Mahmut Öztürk
tarafından tasarlanmıştır.

şekil-1

şekil-2

(Alpagut, 1997).
Oluşturulan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’ni
tamamlayıcı olarak düşünülen bazı konular da bu programa eklenmiştir. Bu konular;
“yayın kullanılmaya hazır hale getirilmesi”, “teorik olarak keman akordu”, “kemanda
la, re, mi ve sol telleri üzerinde sol elin doğal konumundaki sesler ve bu sesleri çalış”
şeklinde düzenlenmiştir. Oluşturulan model önerisi incelendiğinde bu model
önerisinin altı boyuttan oluştuğu görülmektedir. Bu boyutlar; keman üzerine
taşınmamış sistematik yay çalışmaları, keman ve sol ele ilişkin tutuş ve duruş, keman
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tutuşla ilgili keman üzerine taşınan sistematik yay hareketleri, sol ele ilişkin
hareketler, legato tekniğine ilişkin hareketler, detaşe tekniğine ilişkin hareketler
şeklinde belirtilebilir.
Oluşturulan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinin
hedeflerinin alanlar ile ilişkisini ortaya koyan bir belirtke tablosu oluşturulmuştur.
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3.3.2 Hedef-Alan Çizelgesi
Alanlar

BİLİŞSEL ALAN

Hedefler
Keman yayını kullanmaya hazır hale getirebilme
Sağ eli keman yayı üzerine doğru yerleştirebilme
Yayın değişik durumlarda tutulması ile ilgili gerekli koşulları yerine
getirebilme
Keman öğretiminde tutuş ve duruşa ilişkin temel ilkeleri kullanabilme
Sol el-kol tutuş kullanım özelliklerini keman üzerinde uygulayabilme.

Sağ el-kol tutuş kullanım özelliklerini keman üzerinde uygulayabilme.

Keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli başlı temel
kuralları kullanabilme.
Keman akordunu kavrayabilme
Kemanı kullandıktan sonra temizleyebilme
Sol eli-kolu “la” teline göre konumlandırabilme
“La” notasını bütün yay, üst ve alt yarıda çalabilme.
Do diyez notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“Re” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“La” teline göre dördüncü parmağı kullanabilme
Do natürel notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“La,si,do diyez,do natürel,re,mi notalarını bağlı çalabilme.
Sol eli-kolu, “re” teline göre konumlandırabilme

Bilgi

Uygulama

Sentez

DUYUŞSAL
ALAN
Tepkide
Bulunma

Nitelenmişl
ik

DEVİNİŞSEL ALAN

Uyarılma

Klavuz
Deneyimin
de Yapma

Beceri
haline
Getirme

Duruma
Uydurma
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“Re” notasını bütün yay,üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“Mi” notasını bütün yay, alt yarı ve üst yarıda çalabilme
Fa diyez notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“Sol” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“La” teline göre dördüncü parmağı kullanabilme
Fa natürel notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“Re,mi,fa diyez,fa natürel,sol,la” notalarını bağlı çalabilme
Sol eli-kolu, “sol” teline göre konumlandırabilme
“Mi” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
Fa diyez notasını bütün yay, alt yarı ve üst yarıda çalabilme
Sol diyez notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“La” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“Sol” teline göre dördüncü parmağı kullanabilme
Fa nztürel ve sol natürel notalarını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalabilme
“Mi,fa diyez,fa natürel,sol diyez,sol natürel,la,si” notalarını bağlı
çalabilme
Sol eli-kolu, “sol” teline göre konumlandırabilme
“Sol” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“La” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
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“Si” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“Do” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“Sol” teline göre dördüncü parmağı kullanabilme
Si bemol notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme
“Sol,la,si,si bemol,do,re” notalarını bağlı çalabilme
Keman çalmada “legato” tekniğini kavrayabilme
Tel değişiklikleri sırasında “legato” tekniğini kullanabilme
Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından yayı
simetrik kullanabilme
Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından yayı
asimetrik kullanabilme
Keman çalmada “detaşe” yay tekniğini kavrayabilme
Tel değişiklikleri sırasında “detaşe” tekniğini uygulayabilme
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3.3.3 B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisinin Konularına
İlişkin Boyutları
Boyutlar
Konular
Keman yayının kullanılmaya hazır hale
getirilmesi. Sağ eli yay üzerine
Keman üzerine taşınmamış sistematik
yerleştirme ve parmakların konumu.
yay hareketleri
Yayın keman üzerine taşınmadan değişik
durumlarda tutulması konusuyla ilgili
gerekli koşullar

Keman ve sol ele ilişkin tutuş ve duruş

Keman tutuşla ilişkili keman üzerine
taşınan sistematik yay hareketleri

Sol ele ilişkin hareketler

Duruş ve tutuşa ilişkin temel ilkeler. Sol
el-kol tutuş, kullanım özellikleri.

Yayın keman üzerine taşınması ve
değişik durumlarda sağ elin/kolun
konumu. Keman çalmada nitelikli ses
elde etmeyi sağlayan belli başlı kurallar.
Keman akordu. Kemanın temizliği

Kemanda “la, re, mi, sol” telleri üzerinde
sol elin doğal konumundaki sesler.

Legato tekniğine ilişki hareketler

Keman
çalmada
temel
tekniklerinden “legato”.

yay

Detaşe tekniğine ilişkin hareketler

Keman
çalmada
temel
tekniklerinden “Detaşe”.

yay
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Gözleme katılan öğrenciler, bu boyutlar dikkate alınarak gözlenmiştir.
Öğrencileri eğitime adapte etmek ve aynı zamanda standardize etmek amacıyla
keman eğitimine başlandıktan bir hafta sonra ilk gözlem yapılmıştır. A.G.S.L.
mezunu keman öğrencilerinin, B.Ç.E.1(Keman) dersi öğretim programı model
önerisine dayalı olarak belirlenen hedef ve hedef davranışlara göre gözden geçirilme
sürecinin

keman

eğitimine

yansımalarının

değerlendirilmesi

gereğince,

ilk

gözlemden 12 hafta sonra yani dönem sonunda ikinci gözlem yapılmış, bu
yaklaşımla A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin B.Ç.E.1(Keman) dersi öğretim
programı model önerisine dayalı olarak gözden geçirilmesi sürecinin keman
eğitimine yansımaları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
Keman eğitimi süreci içinde yapılan bu iki gözlem, araştırmacı tarafından
kamerayla

videoya

kaydetme

yoluyla

gerçekleştirilmiş

ve

bu

kayıtların

değerlendirilmesiyle gözlem süreci tamamlanmıştır.

3.4 B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisine Dayalı Olarak
Gerçekleşen Ders Uygulamaları

Bu araştırmada, B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisi’ne dayalı olarak, gözlemlenen her öğrenci için verilen eğitim, keman öğretim
elemanı Yrd. Doç. Dr. Uğur Alpagut tarafından gerçekleştirilmiştir.
Birinci sınıf birinci dönemi kapsayan bu süreç içinde araştırmacı
öğrencilerle iletişim halinde olmuş ve süreci izlemiştir. Bu eğitim süreci içinde
gerekli gördüğü durumlar ve zaman dilimlerinde öğrencilere yardımcı olmaya
çalışmıştır.

3.5. Veri Çözümleme Yöntemleri
Veri analizini iki grupta incelemek mümkündür. Betimsel analiz ve içerik
analizi. Betimsel analizde elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre
özetlenir ve yorumlanır. İçerik analizinde ise temelde yapılan işlem, birbirine
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve
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bunları okuyucunun anlayacağı bir biçimde organize ederek yorumlamaktır(Yıldırım
ve Şimşek, 2000:158,159,162).
Bu araştırmada kaynak tarama, yapılandırılmış görüşme, gözlem gibi veri
toplama araçları ile elde edilen veriler betimsel ve nitel veri çözümleme yöntemleri
uygulanarak değerlendirilmiştir.
Uygulanan ilk yapılandırılmış görüşme sonucunda elde edilen veriler,
frekans (f) ve yüzde (%) dağılım tablosu şeklinde sayısal verilere dönüştürülerek
değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen veriler, alt problemlere göre
düzenlenmiştir. Son olarak düzenli ve anlamlı hale getirilen bulgular yorumlanarak
sonuçlara ulaşılmıştır.
Not alınarak kaydedilmiş olan ikinci görüşme verileri, görüşme sorularına
göre düzenlenmiş ve bir kodlama listesi oluşturulmuştur. Görüşme verileri,
kodlamalar ile birlikte alt problemler çerçevesinde düzenlenmiştir. Görüşme
sorularına ve kodlama listesine göre düzenlenen görüşme verileri ekler kısmında yer
almaktadır.
Görüşme notlarının hangi görüşmeciye ait olduğunun belirlenmesi amacıyla
bir kodlama sistemi kullanılmıştır. bu kodlamaya göre:
Örnek: (G.A. , 1, 1–5)
G: Görüşme
A: Görüşme yapılan keman eğitimcisi
1: Görüşme sorusunun numarası
1–5: Görüşme notlarının yer aldığı satır numarası.
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Tablo 3.1 İlk Görüşmenin Uygulandığı Keman Öğretim Elemanlarının Cinsiyet
Dağılımları

Cinsiyet

f

%

Bay

15

60

Bayan

10

40

Toplam

25

100

Tablo 3.1’e göre, ilk görüşmenin uygulandığı keman öğretim elemanlarının
15’inin (%60) bay, 10’unun (%40) bayan olduğu görülmektedir.

Tablo 3.2 Keman Öğretim Elemanlarının En Son Bitirdikleri Program Düzeyi
Dağılımları

En Son Bitirilen
Program Düzeyi
Lisans

f

%

8

32

Yüksek Lisans

12

48

Doktora

5

20

Toplam

25

100

Tablo 3.2’ye göre, 8 keman öğretim elemanının (%32) lisans, 12 öğretim
elemanının

(%48)

yüksek

lisans,

5

öğretim

programlarından mezun oldukları görülmektedir.

elemanının

(%20)

doktora
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Tablo 3.3 Keman Öğretim Elemanlarının Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı

Seçenekler

f

%

0–2 yıl

6

24

3–5 yıl

9

36

6–10 yıl

5

20

11–15 yıl

2

8

16 yıl ve üstü

3

12

Toplam

25

100

Tablo 3.3’e göre keman öğretim elemanlarının 6’sının (%24) 0-2 yıl,
9’unun (%36) 3-5 yıl, 5’inin (%20) 6-10 yıl, 2’sinin (%8) 11-15 yıl, 3’ünün (%12) 16
yıl ve üstü zamandır görev yaptıkları görülmektedir.
B.Ç.E.1(Keman) dersinde bir dönemlik eğitim süreci içinde iki ayrı zaman
da yapılan iki gözlem, araştırmacı tarafından kamera ile videoya kaydedilmiştir.
Daha sonra video üzerinde değerlendirme yapabilmek amacı ile uzman
görüşlerinden yararlanılarak nitel çizelge oluşturulmuştur. Gözleme katılan
öğrencilerin video üzerinden değerlendirilmesi ile elde edilen veriler, oluşturulan
nitel çizelge kapsamında, eklerde bulunmaktadır.
Gözleme

katılan

dört

öğrenciden

bir

tanesi

ikinci

gözlemde

bulunmamaktadır. Öğrenci yaşadığı sorunlar nedeni ile, B.Ç.E.1(Keman) dersi de
dahil olmak üzere birçok derse devam etmemiştir. Bu nedenle de B.Ç.E.1(Keman)
dersinde, devamsızlık nedeni ile geçer not alamamıştır. Dolayısıyla bu öğrenci,
araştırmanın gözlem boyutunda ikinci gözleme katılmamıştır.
Gözlem, görüşme ve kaynak tarama yöntemleriyle elde edilen veriler,
araştırma düzeni içinde sıralanarak yorumlanmıştır.
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BÖLÜM IV

BULGULAR VE YORUMLAR

4.1. Birinci Alt Probleme İlişkin İlk Görüşmeyle İlgili Bulgular ve Yorumlar

Tablo 4.1.1 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1
(Keman) dersi öğretim programlarının hedeflerinin bulunup bulunmadığına
ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Evet

16

64

Hayır

9

36

Toplam

25

100

Tablo 4.1.1’de görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) dersi
öğretim programlarının hedeflerinin bulunup bulunmadığına ilişkin 16 öğretim
elemanı (%64) evet, 9 öğretim elemanı (%36) hayır şeklinde cevap vermişlerdir.

Bu sonuçlara göre; keman öğretim elemanlarının kullanmakta olan B.Ç.E. 1
(Keman) dersi öğretim programlarının birçoğunun, hedeflerinin bulunduğu
söylenebilir.
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Tablo 4.1.2 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1
(Keman) dersi öğretim programlarındaki hedeflerin sınıf seviyesine ne ölçüde
uygun olduklarına ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Tamamen

4

16

Büyük Ölçüde

7

28

Kısmen

9

36

Çok Az

4

16

Hiç

1

4

Toplam

25

100

Tablo 4.1.2’de görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) dersi
öğretim programlarındaki hedeflerin sınıf seviyesine göre ne ölçüde uygun
olduklarına ilişkin 4 öğretim elemanı (%16) tamamen, 7 öğretim elemanı (%28)
büyük ölçüde, 4 öğretim elemanı (%16) çok az, 1 öğretim elemanı (%4) hiç şeklinde,
9 öğretim elemanı (%36) ise kısmen şeklinde cevap vermişlerdir.

Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) dersi öğretim
programlarının hedeflerinin sınıf seviyesine kısmen ve çok az uygun olduğu, sınıf
seviyesinin

üstündeki

hedefler

ile

öğrenmelerin

gerçekleşemeyeceği,

sınıf

seviyesinin altındaki hedefler ile de öğrencilerin gereken noktaya ulaşamayacağı
söylenebilir.
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Tablo 4.1.3 Keman öğretim elemanlarının kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman)
dersi öğretim programlarında hedef davranışların bulunup bulunmama
durumuna ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Evet

9

36

Hayır

16

64

Toplam

25

100

Tablo 4.1.3’te görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarında hedef davranışların bulunup bulunmama durumuna ilişkin 9
öğretim elemanı (%36) evet, 16 öğretim elemanı (%64) hayır şeklinde cevap
vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programlarının birçoğunda hedef davranışların bulunmadığı söylenebilir.

Tablo 4.1.4 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1
(Keman) dersi öğretim programlarında hedeflere ilişkin hedef davranışların ne
ölçüde bulundukları ile ilgili görüşleri

Seçenekler

f

%

Tamamen

1

4

Büyük Ölçüde

4

16

Kısmen

4

16

Çok Az

-

-

Hiç

16

64

Toplam

25

100

Tablo 4.1.4’te görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) dersi
öğretim programlarında hedeflere ilişkin hedef davranışların ne ölçüde bulundukları
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ile ilgili olarak 1 öğretim elemanı (%4) tamamen, 4 öğretim elemanı (%16) büyük
ölçüde, 4 öğretim elemanı (%16) kısmen, 16 öğretim elemanı (%64) hiç şeklinde
cevap vermişlerdir.
Tablo 4.1.3’e bakıldığında da kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarında hedef davranışların bulunup bulunmama durumuna ilişkin 9
öğretim elemanı (%36) evet, 16 öğretim elemanı (%64) hayır şeklinde cevap
vermişlerdir.
Tablo 4.1.3 ve 4.1.4 karşılaştırıldığında, kullanılmakta olan B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programlarında hedef davranışların bulunup bulunmama
durumuna ilişkin16 öğretim elemanı (%64) hayır şeklinde, kullanılmakta olan B.Ç.E.
1 (Keman) dersi öğretim programlarında hedeflere ilişkin hedef davranışların ne
ölçüde bulundukları ile ilgili olarak ise 16 öğretim elemanı (%64) hiç şeklinde cevap
vermişlerdir. Bu bağlamda sonuçların tutarlı olduğu söylenebilir.
Bu sonuçlara göre; kullanılan B.Ç.E. 1 (Keman) dersi öğretim
programlarının birçoğunun hedeflerinin, hedef davranışlara ilişkin olmadığını
söyleyebiliriz. Öğrencilerin
gerçekleştirmeleri

hedeflere ulaşmasına ilişkin

gerektiğinin

belirtilmesinin

ne

kadar

hangi davranışları
önemli

olduğu

düşünüldüğünde, öğretim programlarında hedeflere ilişkin hedef davranışların
bulunmasının önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 4.1.5 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1
(Keman) dersi öğretim programlarında hedeflerin ne ölçüde sıralı ve aşamalı
olduğuna ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Tamamen

5

20

Büyük Ölçüde

11

44

Kısmen

5

20

Çok Az

2

8

Hiç

2

8

Toplam

25

100

Tablo 4.1.5’te görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) dersi
öğretim programlarında hedeflerin ne ölçüde sıralı ve aşamalı olduğuna ilişkin 5
öğretim elemanı (%20) tamamen, 11 öğretim elemanı (%44) büyük ölçüde, 5 öğretim
elemanı (%20) kısmen, 2 öğretim elemanı (%8) çok az, 2 öğretim elemanı (%8) hiç
şeklinde cevap vermişlerdir.
Buna göre, 16 öğretim elemanı (%64) tamamen ve büyük ölçüde,
kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) dersi öğretim programlarında hedeflerin sıralı
ve aşamalı olduğunu belirtmiştir.

Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) dersi öğretim
programlarının hedeflerinin büyük ölçüde sıralı ve aşamalı olduğunu söyleyebiliriz.
Bu sonuç keman eğitimi sürecinin aşamalı bir şekilde sürdürülmesi bakımından
olumlu nitelendirilebilir.
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Tablo 4.1.6 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman)
dersi öğretim programında ünitelerin bulunup bulunmadığına ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Evet

9

36

Hayır

16

64

Toplam

25

100

Tablo 4.1.6’da görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programında ünitelerin bulunup bulunmadığına ilişkin 9 öğretim elemanı
(%36), evet 16 öğretim elemanı (%64) hayır şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E 1(Keman) dersi öğretim
programlarının birçoğunda ünitelerin bulunmadığı söylenebilir. Öğretim programının
tüm ögeleriyle bir bütün oluşturduğu ve etkili bir öğretim programının tüm ögelerinin
tam olarak bulunması gerektiği düşünüldüğünde, ünitelerin öğretim programlarında
yer almaması keman eğitimi açısından olumsuz şekilde nitelendirilebilir.

Tablo 4.1.7 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E 1(Keman)
dersi öğretim programlarında konuların bulunup bulunmadığına ilişkin
görüşleri

Seçenekler

f

%

Evet

17

68

Hayır

8

32

Toplam

25

100
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Tablo 4.1.7’de görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E 1(Keman) dersi
öğretim programlarında konuların bulunup bulunmadığına ilişkin 17 öğretim elemanı
(%68), evet, 8 öğretim elemanı (%32) hayır şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programlarının birçoğunda konuların bulunduğu söylenebilir.

Tablo 4.1.8 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman)
dersi öğretim programlarındaki ünite ve konuların, hedeflerle ne ölçüde tutarlı
olduğuna ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Tamamen

1

4

Büyük Ölçüde

4

16

Kısmen

3

12

Çok Az

12

48

Hiç

5

20

Toplam

25

100

Tablo 4.1.8’de görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarındaki ünite ve konuların, hedeflerle ne ölçüde tutarlı olduğuna
ilişkin 1 öğretim elemanı (%4) tamamen, 4 öğretim elemanı (%16) büyük ölçüde, 3
öğretim elemanı (%12) kısmen, 12 öğretim elemanı (%48) çok az, 5 öğretim elemanı
(%20) hiç şeklinde cevap vermişlerdir.
Öyleyse

kullanılmakta

olan

B.Ç.E.

1(Keman)

dersi

öğretim

programlarındaki ünite ve konuların hedeflerle ne ölçüde tutarlı olduğuna ilişkin 17
öğretim elemanı (%68) çok az ve hiç şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programlarındaki ünite ve konuların hedeflerle tutarlı olmadığı söylenebilir. Bir
hedefin, belirtilen konu dışında başka bir konuya işaret etmesi eğitimin amacına
ulaşamaması şeklinde nitelendirilebilir.
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Tablo 4.1.9 Keman öğretim elemanlarının kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman)
dersi öğretim programlarında yöntem ve tekniklerin bulunup bulunmadığına
ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Evet

7

28

Hayır

18

72

Toplam

25

100

Tablo 4.1.9’da görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarında yöntem ve tekniklerin bulunup bulunmadığına ilişkin 7
öğretim elemanı (%28) evet, 18 öğretim elemanı (%72) hayır şeklinde cevap
vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) dersi öğretim
programlarının birçoğunda yöntem ve tekniklerin bulunmadığı söylenebilir.

Tablo 4.1.10 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programlarında keman öğretimine ve içeriğindeki
hedeflere uygun yöntem ve tekniklerin ne ölçüde bulunduğuna ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Tamamen

2

8

Büyük Ölçüde

2

8

Kısmen

2

8

Çok Az

7

28

Hiç

12

48

Toplam

25

100
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Tablo 4.1.10’da görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarında keman öğretimine ve içeriğindeki hedeflere uygun yöntem
ve tekniklerin ne ölçüde bulunduğuna ilişkin 2 öğretim elemanı (%8) tamamen, 2
öğretim elemanı (%8) büyük ölçüde, 2 öğretim elemanı (%8) kısmen,7 öğretim
elemanı (%28) çok az, 12 öğretim elemanı (%48) hiç şeklinde cevap vermişlerdir.
Öyleyse, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programlarında
keman öğretimine ve içeriğindeki hedeflere uygun yöntem ve tekniklerin ne ölçüde
bulunduğuna ilişkin 19 öğretim elemanı (%76) çok az ve hiç şeklinde cevap
vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programlarında keman öğretimine ve içeriğindeki hedeflere uygun yöntem ve
tekniklerin bulunmadığı söylenebilir. Hedefe ulaşmaya dönük yöntem ve tekniklerin
olmayışının, hedefe ulaşamama sonucunu ortaya çıkarabileceği düşünülebilir.

Tablo 4.1.11 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programlarında öğretme durumlarının yer alıp
almadığına ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Evet

8

32

Hayır

17

68

Toplam

25

100

Tablo 4.1.11’de görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarında öğretme durumlarının yer alıp almadığına ilişkin 8 öğretim
elemanı (%32) evet, 17 öğretim elemanı (%68) hayır şeklinde cevap vermişlerdi.
Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programlarının birçoğunda öğretme durumlarının bulunmadığı söylenebilir.
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Tablo 4.1.12 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programlarında yer alan öğretme durumlarının hedef
ve hedef davranışlarla ne ölçüde tutarlı olduğuna ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Tamamen

2

8

Büyük Ölçüde

3

12

Kısmen

4

16

Çok Az

-

-

Hiç

16

64

Toplam

25

100

Tablo 4.1.12’de görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarında yer alan öğretme durumlarının hedef ve hedef davranışlarla
ne ölçüde tutarlı olduğuna ilişkin 2 öğretim elemanı (%8) tamamen, 3 öğretim
elemanı (%12) büyük ölçüde, 4 öğretim elemanı (%16) kısmen, 16 öğretim elemanı
(%64) hiç şeklinde cevap vermişlerdir.
Tablo 4.1.3’e bakıldığında da kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarında hedef davranışların bulunup bulunmama durumuna ilişkin 9
öğretim elemanı (%36) evet, 16 öğretim elemanı (%64) hayır şeklinde cevap
vermişlerdir.
Tablo 4.1.12 ve 4.1.3 karşılaştırıldığında, kullanılmakta olan B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programlarında hedef davranışların bulunup bulunmama
durumuna ilişkin 16 öğretim elemanı (%64) hayır şeklinde, kullanılmakta olan
B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programlarında yer alan öğretme durumlarının hedef
ve hedef davranışlarla ne ölçüde tutarlı olduğuna ilişkin ise 16 öğretim elemanı
(%64) hiç şeklinde cevap vermişlerdir. Bu bağlamda sonuçların tutarlı olduğu
söylenebilir.
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Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programlarının birçoğunda öğretme durumlarının hedef ve hedef davranışlarla tutarlı
olmadığı söylenebilir. Hedefe ulaşmada yöntem ve tekniğin önemli olduğu gibi
aşamalı bir biçimde nasıl ulaşılacağının planlanması da önemlidir. Bu aşamalılık ve
planlamanın hedefe ulaştırması gerekliliği de göz ardı edilmemelidir.

Tablo 4.1.13 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programlarında sınama ölçme durumlarının bulunup
bulunmadığına ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Evet

8

32

Hayır

17

68

Toplam

25

100

Tablo 4.1.13’te görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarında sınama ölçme durumlarının bulunup bulunmadığına ilişkin 8
öğretim elemanı (%32) evet, 17 öğretim elemanı (%68) hayır şeklinde cevap
vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programlarının birçoğunda sınama ölçme durumlarının bulunmadığı söylenebilir.
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Tablo 4.1.14 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programlarında sınama ölçme durumlarının hedefler
ile ne ölçüde tutarlı olduğuna ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Tamamen

2

8

Büyük Ölçüde

3

12

Kısmen

2

8

Çok Az

3

12

Hiç

15

60

Toplam

25

100

Tablo 4.1.14’te görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarında sınama ölçme durumlarının hedefler ile ne ölçüde tutarlı
olduğuna ilişkin 2 öğretim elemanı (%8) tamamen, 3 öğretim elemanı (%12) büyük
ölçüde, 2 öğretim elemanı (%8) kısmen, 3 öğretim elemanı (%12) çok az, 15 öğretim
elemanı (%60) hiç şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre; kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programlarında sınama ölçme durumlarının hedefler ile tutarlı olmadığı söylenebilir.
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Tablo 4.1.15 Keman öğretim elemanlarının, kullanılmakta olan B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programlarında değerlendirme işlemlerinin bulunup
bulunmadığına ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Evet

8

32

Hayır

17

68

Toplam

25

100

Tablo 4.1.15’te görüldüğü gibi, kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programlarında değerlendirme işlemlerinin bulunup bulunmadığına ilişkin 8
öğretim elemanı (%32) evet,

17 öğretim elemanı (%68) hayır şeklinde cevap

vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programlarının birçoğunda değerlendirme işlemlerinin bulunmadığı söylenebilir.
Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı, ulaşıldıysa ne derece ulaşıldığının saptanması, kısaca
eğitim sürecinin değerlendirilmesinin önemi düşünüldüğünde; bu sonuçların keman
eğitimini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülebilir.
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4.2 Birinci Alt Probleme İlişkin İkinci Görüşmeyle İlgili Bulgu ve Yorumlar

4.2.1 Kullanılmakta Olan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programlarına
İlişkin Uzman Görüşleri

Şuan Y.Ö.K. tarafından hazırlanan tanımsal program var. Bu programdan
hareketle ve öğrenci durumlarına göre her öğretim yılı için öğretim elemanları
öğretim programlarını hazırlıyor. Ya da yine bu tanımsal programa bağlı olarak
zümre toplantısı yolu ile öğretim programı hazırlanıyor. Öğretim elemanları
tarafından hazırlananlar, her bir öğrenci için; öğrencinin durumuna, düzeyine,
öğrenme hızına göre hazırlanıyor. Fakat bu programlar yazılı olarak bulunmuyor, her
bir öğrenci için düzenleniyor. Tüm ögeler bu programda yer alır. Bu program kendi
içinde iki boyutludur. Birinci boyutu keman eğitimine yeni başlayanları, ikinci
boyutu A.G.S.L. mezunu öğrencileri kapsıyor. İki boyutlu olması nedeniyle de
oldukça esnek bir program. B.Ç.E., doğası gereği esnektir. Çünkü bireysel bir derstir.
Çerçeve program yani Y.Ö.K. tarafından hazırlanan tanımsal program, tüm müzik
eğitimi anabilim dallarını kapsar. Her bölümün aldığı öğrenci yapısı farklıdır. Bu
nedenle öğretim elemanlarının öğretim programlarıda farklıdır. Yalnız ortak birtakım
standartlar vardır. Örneğin keman eğitimine yeni başlayan öğrencilerin orta tellerden
başlayarak duruş, tutuş, detaşe ve legatoya ilişkin hedeflere öncelikle ulaşması
gerekir. Bu çerçevede küçük ölçekli etüt ve eserler materyal olarak kullanılabilir. Bu
başlangıç A.G.S.L. mezunu öğrenciler içinde ortaktır. Fakat öğrenme hızları farklı
olduğunda program da farklılaşır. Ancak yinede sınama ölçmede bir takım baraj etüt
ve eserler olduğunda alt sınır korunur. Üst sınır yoktur. Ben keman eğitimi verirken
kemanın ve insanın doğasını esas alıyorum. Kemanın, insanın uzuvlu olması
gerekliliği gerçekten çok önemli. Duruş, tutuş ve yayı yönetişin estetik olarak
bütünleşmesi önemli hedeflerden birisidir(G.A. 1, 1-23). Tanımsal program
çerçevesinde, kendi mesleki tecrübelerimize dayanarak bu dersi işliyoruz. Hedef,
hedef davranışlar, içerik, öğretme durumları, sınama ölçme durumları ve
değerlendirme işleri gibi öğretim programı öğelerinin bulunduğu bir yazılı program
yoktur. Tanımsal program vardır fakat tanımsal programda da bu öğeler
bulunmamaktadır. Fakat bu konu ile ilgili olarak ben ve başka bir uzman arkadaşım
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bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı yaparken de Yrd. Doç. Dr. Uğur Alpagut’un B.Ç.E.
(Keman) dersi ile ilgili yaptığı çalışmalardan yararlandık. Yaptığımız çalışma
sonunda ortaya çıkan B.Ç.E. 1(Keman)dersi öğretim programı modelinde, öğretim
programı öğelerine yer verdik. Fakat bu tür çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Çünkü içinde hedef ve hedef davranışları, içerik, öğretme durumları, sınama ölçme
durumları, değerlendirme işlemleri olan programlar yer almadığından; sınavlarda
ölçülmek istenen davranışlar ve hangi davranışın kaç puanla değerlendirileceği gibi
sorular dolayısı ile bir takım sorunlar oluşmaktadır. Sınavlarda standardizasyon
olmamaktadır. Öğrencinin gidişatına göre not verilmekte hatta bazen duygusal
davranılabilmektedir(G.D, 1, 1–16). Bölümce karar verilerek oluşturulan bir öğretim
programı yok. Tanımsal program var. Bu programda da öğretim programının ögeleri
yer almamaktadır. Sadece konular bulunmaktadır. Fakat ayrıntılı bir programın
olması gerekmektedir. Belki de bütün eğitim fakülteleri müzik bölümlerinde dört
yıllık standart bir B.Ç.E.(Keman) dersi öğretim programı olmalıdır. Bu bölümde
genel olarak ortak düşündüğümüz için öğretim elemanları arasında bir sıkıntı
yaşanmamaktadır(G.E, 1, 1–7).
Bu görüşlere göre, öğretim programlarında bulunması gereken ögeleri
içeren bir öğretim programının olmadığı söylenebilir. Fakat tanımsal program
bulunmaktadır. Bu programda da öğretim programı ögeleri yer almamaktadır. Bu
nedenle de sınama ölçme durumlarında bir takım problemlerin yaşandığı da
söylenebilir. Tüm görüşler doğrultusunda ayrıntılı bir öğretim programının olması
gerektiğini söyleyebiliriz.
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Hedef Nedir?

Hedef genel anlamıyla varılmak istenen nokta olarak tanımlanabilir.
Eğitimde hedef ise, kişide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özellikler olarak ele
alınabilir. Bu özellikler bilgi, beceri, değer, ilgi, tutum, güdülenmişlik, kişilik vb.
olabilir (Sönmez, 2001:21).
Öğrenciye kazandırılacak özelliklerden her biri, “belli kritik davranışların
bir kişide gözlenmesi üzerine o kişide var olduğu kabul edilen güce verilen bir
ad”dır. Hedefler “genelden özele doğru belirginleşen bir açılım gösterir”. Hedefler,
saptanma düzeylerine göre “uzak”, “genel” ve “özel”; saptanma aşamalarına göre
“aday”, “olasıl” ve “kesin”; ilişkin oldukları davranış türlerine göre “devinişsel”,
“bilişsel” ve “duyuşsal” olmak üzere, değişik boyutlarda sınıflandırabilmektedir. Bu
sınıflandırmalar müzik öğretim hedeflerinin belirlenmesinde işe yarar ve önemli
kolaylıklar getirir (Uçan, 1994:56).

Taksonomik Yaklaşımlar

Taksonomi, istendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora,
somuttan soyuta, birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı sıralanmasına denir.
Öğrenilmiş

davranışlar,

beyne

kodlamaktır.(Sönmez,2001:30).

Bugünkü

bilgilerimize göre insan davranışlarının eğitimle ilgili olanları bilişsel, duyuşsal,
devinişsel ve sezgisel olarak adlandırılmaktadır. Bilişsel alan, zihinsel etkinliklerin
baskın olduğu davranışların kodlandığı; duyuşsal alan, öğrenilmiş duyguların
kodlandığı; devinişsel alan, becerilerin kodlandığı; sezgisel alan ise, öğrenilmiş içe
doğmaların, sezgilerin kodlandığı alan olarak ele alınabilir. Böyle olmakla birlikte bu
alanlar birbirinden kopuk değildirler; tersine aralarında yatay ve dikey sıkı bir ilişki
vardır. Yani öğrenilmiş bir davranış aynı anda bu alanların tümüne birden girebilir.
Davranışta baskın olan niteliğe göre, o davranış için bilişsel, duyuşsal, devinişsel, ya
da sezgisel bir davranıştır denebilir(Sönmez,2001:30)
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Bilişsel Alanı Sınıflayanlar
Bilişsel alanı pek çok bilim adamı sınıflamıştır(Sönmez,2001:31).
Bunlardan önemli olanları;

Bloom Taksonomisi: Bloom, bilişsel alanı bilgi, kavrama, uygulama,
analiz, sentez ve değerlendirme olarak altı ve her basamağı da alt basamaklara
ayırmıştır.

Guilford’un Zeka Modeli: Guilford zekayı üç boyutlu ele almış ve bunları;
1. İçerik (content), 2. İşlevsel (operation) ve 3. Ürünsel (product) olarak sınıflamıştır.
Bu

sınıflamaları

da

kendi

içinde

alt

bölümlere

aşamalı

olarak

ayırmıştır(Sönmez,2001:31).

Gardner’in Çoklu Zeka Modeli: Zekayı önce yedi sonra sekiz boyutta ele
almış ve 1. Sözsel(dilsel) zeka, 2. Mantıksal/matematiksel zeka, 3. Uzamsal (spatial)
zeka, 4. Bedensel/devinduyumsal (knestetik) zeka, 5. Müziksel (ritmik) zeka, 6.
İletişimsel (ınterpersonel) zeka, 7. İçsel (intrapersonel) zeka, 8. Doğa (naturalistic)
zekası.

De Corte Modeli: Guilford’un taksonomisinden hareketle bilişsel alanı: 1.
İletişimi algılama, hatırlama, 2. Bilgi ve ürünü yeniden üretme (reproduction of
information and productive operation), 3. Yorumlama, 4. Yakınsak düşünme ve 5.
Iraksal düşünme olarak beş alt basamağa aşamalı olarak ayırmıştır.

Taba’nın Sınıflaması: Bilişsel alanı I, II ve III olarak, üç ana bölüme
ayırmış ve alan I’i sayma, listeleme, fark etme (enumerating and listing), gruplama
(grouping), etiketleme (labeling); alan II’ yi yorumlama, çıkarım yapma ve
genelleme; alan III’ ü açıklama ve yordama olarak alt basamaklara bölmüştür. Ayrıca
hedefleri 1. Temel bilgi, 2. Düşünme, 3. Tutumlar, duygular (feelings) ve duyarlılık
(sensitivities), 4. Akademik ve toplumsal beceriler biçiminde aşamalı olarak
sınıflamıştır.
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De Block Taksonomisi: De Block, öğrenilmiş davranışları yöntem, konu ve
transfer olarak üçe ayırıp bunları da alt basamaklara aşamalı olarak böler. O; 1.
Yöntemi parçadan bütüne doğru aşamalı olarak bilme, anlama, uygulama,
bütünleştirme; 2. Konuyu çok sınırlı öğrenmeden temelleri öğrenmeye doğru aşamalı
olarak olgular, kavramlar, ilişkiler, yapılar, yöntemler ve tutumlar; 3. Transferi ise
özelden genele doğru çok sınırlı bir alanda transfer, daha geniş alana transfer olmak
üzere sınıflamıştır(Sönmez,2001:31).

Gagne-Merrill Taksonomisi: Gagne’ye göre sekiz tür öğrenme vardır. Bu
sekiz tür öğrenme temele alınarak taksonomik sınıflamayı önce Duygusal davranış
(emotional behaviour), devinişsel davranış (psychomotor behaviour), belleye dayalı
davranış (memorizator behaviour) ve karmaşık bilişsel davranış (complex cognitive
behaviour) olarak dört ana bölüme aşamalı olarak ayırmışlardır. Sora bu dört ana
bölümü de kendi içinde alt sınırlara bölmüşlerdir. 1. Duygusal davranışı işaret
öğrenme; 2. Devinişsel davranışı uyarıcı-davranım bağını öğrenme, uyarıcı davranım
zincirini öğrenme; 3. Belleye dayalı davranışı sözlü karşılıklarıyla uyarıcı-davranım
zincirlerini öğrenme, ayırt etmeyi öğrenme; 4. Karmaşık bilişsel davranışı ise,
kavram öğrenme, ilke öğrenme ve problem çözme şeklinde aşamalı olarak
sınıflamışlardır.

Gerlanch ve Sullivan Taksonomisi: Bilişsel alanla ilgili davranışları
aşamalı olarak altı basamağa ayırır. Bunlar; 1. Kimlik verme (identifiy) 2.
Adlandırma (name), 3. Betimleme (describe), 4. İnşa etme (construct), 5. Düzenleme
(order), 6. Yapıp gösterme (demonstrate) dir.

Duyuşsal Alanı Sınıflayanlar
Bu alanla ilgili sınıflamalar, birçok bilim adamı tarafından yapılmıştır. Bu
sınıflamalar şu başlıklar altında incelenmiştir.

Krathwohl’un

Taksonomisi:

Bu

alanı

kodlayanlardan

biri

de

Krathwohl’dur. Duyuşsal alanı alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme ve
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kişilik olarak beş ana basamağa, her ana basamağı da kendi içinde alt basamaklara
ayırmıştır.

G. De Landshere Taksonomisi: Duyuşsal alan Landshere tarafından dışsal
uyarıcıya kişel tepkide bulunma (The individual responds to external stimulation)
olarak ikiye ayırmış, dışsal uyarıcıya kişisel tepkide bulunmayı da üç alt basamağa
bölmüştür.

Raths, Harmin ve Simons Taksonomisi: Duyuşsal alanı özgürce seçme,
yapılan seçimin üzerine titreme, seçimi onaylama, seçime göre davranma ve her
zaman

seçime

göre

davranma

olarak

beş

basamağa

aşamalı

olarak

ayırmışlardır(Sönmez, 2001:32).

Devinişsel Alan Sınıflayanlar
Bu alanla ilgili sınıflamalar, birçok bilim adamı tarafından yapılmıştır. Bu
sınıflamalar şu başlıklar altında toplanabilir;

Ragsdale’nin

Taksonomisi:

Devinişsel

alan

Ragsdale

tarafından

hedeflenmiş motor aktiviteler (object motor activities), dilsel motor aktiviteler (
language motor activites), duygusal motor aktiviteler (feeling motor activities) olarak
üç alt basamağa ayrılmıştır.

Guilford’un Taksonomisi: Guilford bu alanı güç, baskı, hız, statik dikkat,
dinamik dikkat, koordinasyon ve esneklik olarak sınıflamıştır; fakat bu sınıflamada
aşamalılık yoktur.

Dave’nin Taksonomisi: Dave bu alanı başlama, manipule etme, dikkat,
bitiştirme ve doğal halde yapma olarak aşamalı şekilde sınıflamıştır.

Kibler’in Taksonomisi: Kibler devinişsel alanı, çocuğun davranışlarının
gelişimini açıklayan ilke ve genellemelere dayanarak kaba vücut hareketleri, iyice
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koordine hareketler, sözsüz iletişim davranışları, konuşma davranışları gibi dört ana
basamakta ve her basamağı da kendi alt basamaklarında aşamalı olarak saptamıştır.

Simpson’un

Taksonomisi:

Simpson

bu

alanı

algılama,

kuruluş,

klavuzlanmış faaliyet, mekanizma, karmaşık dışa vuruk faaliyet, uyum ve yaratma
olarak yedi basamağa ve bazı basamakları da alt basamaklara ayırmıştır.

Harrow’un Taksonomisi: Harrow bu alanı refleks hareketler (reflex
movements), temel hareketler (basic-funtemantal movements), algısal yetenekler
(perceptual abilities), fiziksel yetenekler (physical abilities), becer, (skilled
movements), sözsüz iletişim (nondiscursive communication) olarak sınıflamış, bazı
basamakları da alt basamaklara ayırmıştır.

Sönmez’in Taksonomisi: Sönmez bu alanı, Bloom’un bilişsel ve
Krathwohl’un duyuşsal alanını da göz önüne alarak davranışın nasıl ve ne yolla
başladığına, birbirlerinin önkoşulu oluş özelliklerine, basitten karmaşığa, kolaydan
zora ve kişiye kazandırılırken izlenen sıraya bakarak algılama, klavuz denetiminde
yapma, beceri haline getirme, duruma uydurma, yaratma basamağı olarak beşe,
bunları da kendi içinde alt basamaklara ayırmıştır(Sönmez,2001:33).

Sosyal Beceri Alanını Sınıflayanlar
Bu alan, bazı eğitimciler ve sosyal bilimciler tarafından, sosyal bilgiler ve
sosyal bilimler derslerinde kazandırılmak istenen hedef davranışların niteliklerine
göre oluşturulmuştur. Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar vardır. Bunlar şu başlıklar
altında incelenebilir;

Fraenkel’in Taksonomisi: Sosyal beceri alanını Fraenkel diğerleriyle
planlama yapma, bilimsel araştırmalara katılma, grup tartışmalarına katılma, soruları
kibarca yanıltma, grup tartışmasını yönetme, sorumluluk alma, diğer kişilere yardım
etme olarak basamaklara ayırmıştır.
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NCSS (Nation Council for the Social Studies)’in Taksonomisi: Bu kurul,
sosyal beceri alanını kişisel beceriler (personel skills), grup etkileşim becerileri
(group interaction skills), toplumsal ve politik katılım becerileri olarak üç ana
bölüme aşamalı olarak ayırıp saptamıştır. Bu bölümlerinde kendi içlerinde alt
basamakları belirlenmiştir. Kişisel becerileri: kişisel görünümlerini açıklama, kendi
inanç, duygu ve kanılarıyla iletişim kurma, davranışlarını düzeltme, toplumsal
etkileşimi kavrama olarak dörde; grup etkileşim becerilerini: grubun havasını
desteklemeye yardım etme, kural koymaya katılma, önderlik etme ve izleme, amacın
gerçekleşmesine yardım etme, hareket etme, organize etme, karar verme süreçlerine
katılma olarak beşe; toplumsal ve politik katılma becerilerini: sorunlar hakkında
bilgiyi toplayıp koruma, toplumsal hareket durumlarını kimliklendirme, grup içinde
ya da kişisel olarak hareket etme, zor durumlarda bunları etkilemeye çalışma,
toplumsal sorumlulukla dolu olma ve sorumluluk kabul etme olarak beş alt basamağa
ayırmıştır.
Algısal Alanı Sınıflayanlar
Bu alanın sınıflanması üzerine çalışmalar var; fakat diğer alanlar gibi
aşamalı olarak basamakların belirlendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yalnız
“Algısal motor alanın hedefleri” (Perceptual-motor objectives) başlığı altında kısa bir
açıklama var. Bu açıklamada bütüncül motor koordinasyon (grooss motor
coordinasyon), uygun ve yerinde motor koordinasyon (fine motor coordinasyon)
olarak bu alan ikiye ayrılmıştır. Bu ayrım ve verilen bilgi yeterli değildir; çünkü bu
yazıda algısal alan, devinişsel alanla örtüşmüş halde sunulmuştur.

Sezgisel Alanı Sınıflayanlar
Bu alanı ilk kez Veysel Sönmez Sınıflamaya çalışmıştır. Diğer üç alan da
dikkate alınarak sezgisel alan 1.Farkına varma, 2. Ayırt etme, 3. İçe doğma, 4.
Denetim altında tutma, 5. Geçmiş ve gelecekle iletişim kurma şeklinde aşamalı
olarak sınıflanabilir(Sönmez,2001:34).
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Bilişsel Hedefler
Öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır.
Bilişsel alanda herhangi bir nesne ve olguyla ilgili bazı özellikleri kişinin anlamını ve
mantığını bilerek tanıması, söylemesi veya ezberden söylemesi vardır(Sönmez,
1999:38).

Devinişsel Hedefler
Öğrenilmiş

becerilerin

kodlandığı

alandır.

Kişi,

kaslarını,

vücut

organlarından birini, ya da birkaçını veya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya
koyabilir. Kişi devinişsel alanla ilgili bir davranışı öğrenirken önce o davranışı
gözler, sonra aynı davranışı tekrarlamaya çalışır, beceri haline getirir ve bu becerileri
kullanarak, yeni durumlara uydurabilir(Sönmez, 1999:74). En üst basamakta ise, bu
becerileri kullanarak, yeni ürünler ortaya koyabilir. Devinişsel alan basitten
karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta aşamalı olarak sınıflandırılır(Sönmez,
1999:74).

Duyuşsal Hedefler
İlgi, tutum, güdülenmişlik, kaygı, benlik, değer yargıları gibi boyutlardan
oluşur(Sönmez, 1999:65). Bu boyutlar kişinin yaşamı boyunca geçiregeldiği
yaşantıların ürünüdür. Bu nedenden dolayı duyuşsal alan yalnız okulda
oluşmayabilir. Fakat bu alanla ilgili istendik davranışların kişiye kazandırılması
gerekir(Sönmez, 1999:65).

Hedef Yazmada Dikkat Edilecek Noktalar

1) Hedef cümlesinin sonunda “bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş,
ilgililik,

farkındalık,

hoşgörürlük”

gibi

sözcüklerden

biri

bulunmalıdır(Sönmez,2001:37).
2) Hedefler öğrenci davranışına dönüştürülecek ve öğrenme özelliğini
belirtecek nitelikte yazılmalıdır(Sönmez,2001:38).
3) Hedefler öğrenme ürününü dile getirmelidir(Sönmez,2001:38).
4) Konu başlıkları hedef olamaz(Sönmez,2001:38).
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5) Hedef kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalıdır(Sönmez,2001:38).
6) Hedeflerin hangi konu içeriğiyle ilgili olarak gerçekleştirileceği
belirtilmelidir(Sönmez,2001:38).
7) Hedefler binişik olmamalı, tamamlayıcı yani bitişik olmalıdır. Bir
hedefin

kapsamı,

diğer

hedef

ya

da

hedeflerin

kapsamına

girmemelidir(Sönmez,2001:38).
8) Hedefler hangi alanla ilgili yazılıyorsa, o alanın niteliklerine ve
basamaklarına uygun olmalıdır(Sönmez,2001:39).
9) Hedefler birbirlerini destekler nitelikte olmalıdır(Sönmez,2001:39).
10) Ders düzeyinde yazılan hedefler ünite ve bir, iki ve üç saatlik dersler
için belirlenirken kapsam ve sınırlılık açısından daralabilir(Sönmez,2001:39).

Hedef Davranış Nedir?

Bir hedefin çözümlenerek (ayrıştırılarak) gözlenip ölçülebilir öğrenci
davranışlarına dönüştürülmesiyle ortaya çıkan, o hedefle ilgili kritik davranışlardır.
Kritik davranış “hedefle kesinlikle ilgili bulunan ve tek başına gözlenmiş olması
hedefe ulaşıldığının (erişildiğinin) sınırlı bir kanıtını oluşturan davranış”tır. Bir kritik
davranış, “temel birimler ya da yapı taşları niteliğindeki davranımların (tepkilerin,
edimlerin) belli bir sıra ve uyarlık içinde sergilemesinden oluşur”. Hedef davranışlar
ilişkin olduğu hedefin altında sıralanır. Böylece her hedefin, en az iki kritik
davranıştan oluşan bir “hedef davranışlar takımı” olur(Uçan,1994:56).

Hedef Davranış Yazmada Dikkat Edilecek Noktalar

1) Davranış cümlelerinin sonunda “söyleme, tutma, yazma” gibi davranış
ifade eden sözcüklerden biri bulunmalıdır.
2) Davranışlar öğretmenin yapacakları değil, öğrencinin yapacakları
olmalıdır. Çünkü davranışları gerçekleştirecek olan kişi öğrencidir.
3) Her hedef ile kazandırılmak istenen kritik davranış belirlenmeli ve bu
davranışlar öğrenciye kazandırılmalıdır.
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4) Davranışlar kolaydan zora, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru
sıralanmalıdır.
5) Davranışlar birbirinin önkoşulu oluş özelliklerine göre sıralanmalıdır.
Beceri gerektiren devinişsel alanla ilgili davranışlarda, işlem basamaklarına
uyulmalı, davranışların tümü aşamalı olarak yazılmalıdır(Sönmez, 1999: 36).

Bilişsel Alanla İlgili Hedef ve Hedef Davranış Yazma
Öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır.
Örneğin sosyal bilgilerde “Türkiye’nin komşularıyla ilgili temel ilişkilerini
açıklayabilme, temel ilkeleri Türkiye’nin belli başlı toplumsal olgularını açıklamada
kullanabilme, ilimiz, bölgemiz ve yurdumuzla ilgili belli başlı olguları analiz
edebilme, Türkiye’nin komşularıyla olan belli başlı toplumsal olguların çözümü için
yeni yollar önerebilme” gibi hedeflerde zihinsel etkinlikler daha baskındır. Ayrıca
her davranış aynı zihinsel yoğunluğu içermeyebilir. Sözgelişi “pekiştireç kavramının
ne anlama geldiğini derste geçen ifadesiyle yazma/söyleme” davranışı, “eğitim
ortamında neden pekiştireç kullanıldığını gerekçesiyle açıklayıp yazma” davranışına
göre daha basittir. Bir matematik problemini çözerken, bir felsefi metni açıklarken,
ekonomik olguların açıklanmasıyla ilgili yeni modeller oluştururken zihinsel
etkinlikler baskındır. Böyle olmakla birlikte öğrenilmiş hiçbir davranış tek bir alana
giremez. Her davranış hem bilişsel, hem duyuşsal, devinişsel, hem de sezgisel alana
girer; fakat hangi özellik baskınsa, olana kodlanır. Burada da zihinsel etkinliklerin
baskın olduğu davranışlar söz konusudur.
Bu alan Bloom tarafından kodlanmıştır. Aşamalı olarak altı ana basamağa,
her basamakta alt basamaklara ayrılmıştır. Bu alandaki hedefler ve davranışlar
basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta ve birbirinin önkoşulu olacak
şekilde aşamalı olarak şöyle sıralanmıştır(Sönmez,2001:46):

1.00 BİLGİ (TANIMA VE HATIRLAMA)
1.10 Belirgenler Bilgisi
1.11 Kavramlar Bilgisi (Terimler Bilgisi)
1.12 Olgular Bilgisi
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1.13 Araç ve Gereçler Bilgisi
1.20 Belirgenlerle Uğraşma Araçları ve Yolları Bilgisi
1.21 Alışılar Bilgisi
1.22 Yönelimler ve Aşamalı Diziler Bilgisi
1.23 Sınıflamalar ve Kategoriler Bilgisi
1.24 Ölçütler Bilgisi
1.25 Yöntem Bilgisi
2.00 KAVRAMA
2.10 Çevirme
2.20 Yorumlama
2.30 Öteleme
3.00 UYGULAMA
4.00 ANALİZ
4.10 Öğelere Dönük Analiz
4.20 İlişkilere Dönük Analiz
4.30 Örgütleme İlkelerine Dönük Analiz
5.00 SENTEZ
5.10 Özdeşsiz Bir İletişim Muhtevası Oluşturma
5.20 Bir Plan ya da İşlemler Takımı Önerisi Ortaya Koyma
5.30 Bir Soyut İlişkiler Takımı Geliştirme
6.00 DEĞERLENDİRME
6.10 İç Kanıtlar Bakımından Yargılama
6.20 Dış Ölçütler Bakımından Yargılama (Sönmez,2001:47).

Duyuşsal Alanla İlgili Hedef ve Hedef Davranış Yazma
Bu alan da, bilişsel alan gibi kendi arasında aşamalı olarak sıralanmıştır;
fakat bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler olmadan, duyuşsal
alandaki özellikler gerçekleşmeyebilir; çünkü bilmediğimiz bir nesneye, olguya karşı
herhangi bir sevgi, nefret, korku vb. gibi duyuşsal tepki gösteremeyiz. Göstersek bile
bu tepkiler süreklilik kazanmayabilir. Bir anlık bir ilgi, tutum, değer vb. bu
basamakta söz konusu değildir.
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Kişi belli nesne ya da olgulara karşı sürekli ilgi gösterebilir. Onlara karşı
güdülenmişliği yüksek olabilir. Bazı nesne ya da olgulara karşı kararlı bir tutumu
vardır ve değerler sistemi geliştirebilir. Sosyal bilgiler dersinde de “kişilerin düşünce
ve inançlarına karşı hoşgörülü oluş”, “birlikte çalışmaktan zevk alış”, “ vatanını,
ulusunu, ailesini, arkadaşlarını seviş”, “büyüklerine karşı saygılı oluş”, “yasalara
karşı saygılı oluş” gibi hedefler öğrencilere kazandırılmak istenebilir. Ayrıca, boş
zamanlarında sürekli kitap okuma, ya da spor etkinliklerine katılma, temiz ve düzenli
giyinmeden hoşlanma, küçüklerini ve doğayı sevme, haksızlığa dayanamama ya da
tersi boyun eğme gibi davranışlar gösterebilir. İşte bu tür davranışlar, duyuşsal alanla
ilgilidir(Sönmez, 2001:81).
Bu alandaki hedef tümcelerinin sonuna, isteklilik, farkındalık, açıklık,
hoşgörürlük, adanmışlık gibi sözcüklerden biri bulunmalıdır. Bu alanı aşamalı olarak
Krathwohl tarafından aşağıdaki gibi kodlanmıştır.
1.00 ALMA
1.10 Farkında Olma
1.20 Almaya Açıklık
1.30 Kontrollü-Seçici Dikkat
2.00 TEPKİDE BULUNMA
2.10 Uysallık
2.20 İsteklilik
2.30 Doyum
3.00 DEĞER VERME
3.10 Değeri Kabullenme
3.20 Değer, Yeğleme
3.30 Değere Adanmışlık
4.00 ÖRGÜTLEME
4.10 Değeri Kavramsallaştırma
4.20 Değeri Örgütleme
5.00 BİR DEĞER YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NİTELENMİŞLİK
5.10 Genellenmiş Örüntü
5.20 Niteleme (Sönmez, 2001:81, 82).

59

Devinişsel Alana İlişkin Hedef ve Hedef Davranış Yazma
Öğrenilmiş

becerilerinin

kodlandığı

alandır.

Kişi

kaslarını,

vücut

organlarından birini, ya da birkaçını veya tümünü kullanarak bazı davranışlar ortaya
koyabilir. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş, geçici ya da öğrenilmiş olabilir.
Devinişsel (psikomotor) alanın kapsamına, öğrenilmiş beceriler girer(Sönmez,
2001:92).
Kişi devinişsel alanla ilgili davranışı öğrenirken, önce o davranışları gözler;
yani gelen uyarıcıları algılar. Sonra aynı davranışı tekrarlamaya çalışır. Bu işe
kılavuzlanmış faaliyet denebilir. Daha sonra beceri haline getirebilir(Sönmez,
2001:92).
Öğrenci bu becerileri elde ettikten sonra, o beceriyi, ilk kez karşılaştığı yeni
bir durumda da kullanabilir. Sözgelişi; viyolonsel çalmasını bilen bir kişi, ilk kez
karşılaştığı kemanı da bir iki denemeden sonra aynı ustalıkla icra edebilir(Sönmez,
2001:93). Devinişsel alan aşağıda belirtilen şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır.
1.00 UYARILMA
1.10 Algılama
1.20 Bedensel Kurulma
2.00KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA
2.10 Kılavuzlayanla Yapma
2.20 Kendi Kendine Yapma
3.00 BECERİ HALİNE GETİRME
3.10 İstenilen Nitelikte Yapma
3.20 İstenilen Nitelik ve Sürede Yapma
3.30 İstenilen Nitelik, Süre ve Yeterlikte Yapma(Sönmez, 2001:93).
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4.3 İkinci Alt Probleme İlişki İkinci Görüşmeyle İlgili Bulgu ve Yorumlar

4.3.1 Etkili Bir B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisinin
Hedef ve Hedef Davranışlar Açısından Nasıl Düzenleneceğine İlişkin Uzman
Görüşleri

Çağdaş bir müzik öğretim programının sahip olduklarına sahip olmalıdır.
Bu modelde hedeflerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ağırlıkları farklı olur. Bilişsel,
duyuşsal ve devinişsel açıdan denge esastır fakat öğrenci durumlarına göre denge
değişebilir. Özellikle kemancı kimlik ve kişiliği kazandırırken bu tür çalışmalar
yapılır(G.A., 2, 1-5). Öncelikle programın hedefleri belirlenmelidir. Bir müzik
öğretmeninde bulunması gereken çalgısal davranışların neler olduğu ortaya
konulmalı aynı zamanda da B.Ç.E.1(Keman) dersinden beklenilen davranışlar
oluşturulmalıdır. Tabii tüm bunlar tanımsal program çerçevesinde yapılmalıdır. Tüm
bunlar

düşünülerek

oluşturulan

hedefler

daha

sonra

hedef

davranışlara

dönüştürülmelidir. (G.B., 2, 1-6). Hedeflerde laf kalabalığından ziyade daha net ve
kolay düşünülmelidir. Hedef davranışla ise bizi hedefe ulaştıracak şekilde
düzenlenmelidir. Çok ayrıntılı olmamalıdır. Anlamsız olur(G.E, 2, 1–3).
Bu görüşlere göre, B.Ç.E.1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisinde hedeflerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor ağırlıklarına dikkat edilmesi,
hedeflerin belirlendikten sonra hedef davranışlara dönüştürülmesi, hedefler
düzenlenirken gereksiz ve fazla ifadelere yer verilmemesi, hedef davranışların hedefe
ulaştırıcı nitelikte yani hedeflerle tutarlı bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini
söyleyebiliriz.
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4.3.2 B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisinde, Legato
Tekniği Kullanımında Sağ El ve Sol El/Kol Eşgüdümü Açısından Yayın
Simetrik Kullanımıyla İlgili Hedef Davranışlara Yer Verilip Verilmemesiyle
İlgili Uzman Görüşleri
B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programında yayı simetrik kullanımı
esastır. Olmalıdır. Öncelikle yayın simetrik kullanımı öğretilir. Yayın aynı hız ve
gürlük elde edecek şekilde kullanımı simetriktir(G.A., 3, 1-3). Mutlaka yer
verilmelidir. Öğretmeninde bu konuya eğilmesi gerekir(G.B., 3, 1). Mutlaka yer
verilmelidir(G.C., 3, 1). Kesinlikle yer verilmelidir(G.D., 3, 1). Kesinlikle
uygulanmalıdır(G.E, 3, 1).
Bu görüşlere göre, B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisi’nde hedef ve hedef davranışlar düzenlenirken, legato tekniği kullanımında
sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımıyla ilgili hedef
davranışlara yer verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

4.3.3 B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisinde, Legato
Tekniği Kullanımında Sağ El ve Sol El/Kol Eşgüdümü Açısından Yayın
Asimetrik Kullanımıyla İlgili Hedef Davranışlara Yer Verilip Verilmemesiyle
İlgili Uzman Görüşleri

3/4 ‘ ya da 3/8 ‘lik üçüz kümeli eser ya da etütlerde yavaş yavaş asimetriye
geçilmelidir. Yani asimetriye de biraz yer verilmelidir. Bu siyah ve beyaz gibidir.
Simetriyi tam kavrayabilme için asimetriye de yer verilmelidir. Ama tabiî ki
simetriye öncelik verilir(G.A., 5, 1-4). Mutlaka yer verilmelidir. Simetriyi kavramak
için asimetride kullanılmalıdır(G.B., 5, 1-2). Asimetrik yay kullanımına bu aşamada
gerek yoktur(G.C., 5, 1). Birinci sınıf birinci dönemde asimetrik yay kullanımına
gerek yoktur(G.D., 5, 1). Evet yer verilmelidir(G.E., 5, 1).
Bu sonuçlara göre ve simetrik yay kullanımının daha iyi anlaşılması
açısından da önemli olduğu yani zıtların birbirini öğrettiği düşünüldüğünden, B.Ç.E.
1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisinde legato tekniği kullanımında
sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından yayın asimetrik kullanımıyla ilgili hedef
davranışlara yer verilmesi gerektiği söylenebilir.
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4.4 İkinci Alt Probleme İlişkin İlk Görüşmeyle İlgili Bulgu ve Yorumlar

Tablo 4.4.1 Keman öğretim elemanlarının, keman eğitimi sürecine başlarken
yapılması gereken duruş- tutuşa ilişkin hedef ve hedef davranışlar Bireysel
Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde yer
almalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

24

96

Katılıyorum

1

4

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.1’de görüldüğü gibi keman eğitimi sürecine başlarken yapılması
gereken duruş- tutuşa ilişkin hedef ve hedef davranışlar Bireysel Çalgı Eğitimi 1
(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde yer almalıdır ifadesine 24
öğretim elemanı (%96) kesinlikle katılıyorum, 1 öğretim elemanı (%4) katılıyorum
şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, keman eğitimi sürecine başlarken yapılması gereken
duruş- tutuşa ilişkin hedef ve hedef davranışların Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde yer alması gerektiği söylenebilir.

63

Tablo 4.4.2 Keman öğretim elemanlarının, sağ eli yay üzerine doğru yerleştirme
ile ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı
model önerisinde yer almalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

18

72

Katılıyorum

6

24

Kararsızım

1

4

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.2’de görüldüğü gibi sağ eli yay üzerine doğru yerleştirme ile ilgili
hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model
önerisinde yer almalıdır ifadesine 18 öğretim elemanı (%72) kesinlikle katılıyorum, 6
öğretim elemanı (%24) katılıyorum, 1 öğretim elemanı (%4) kararsızım şeklinde
cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre sağ eli yay üzerine doğru yerleştirme ile ilgili hedef ve
hedef davranışların B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer
alması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.4.3 Keman öğretim elemanlarının, yayın keman üzerine taşınması ve
değişik durumlarda (dip, orta, uç) sağ elin/ kolun konumu konusuyla ilgili hedef
ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde
yer almalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

17

68

Katılıyorum

5

20

Kararsızım

2

8

Katılmıyorum

1

4

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.3’te görüldüğü gibi yayın keman üzerine taşınması ve değişik
durumlarda (dip, orta, uç) sağ elin/ kolun konumu konusuyla ilgili hedef ve hedef
davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer almalıdır
ifadesine 17 öğretim elemanı (%68) kesinlikle katılıyorum, 5 öğretim elemanı (%20)
katılıyorum, 2 öğretim elemanı (%8) kararsızım, 1 öğretim elemanı (%4)
katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Yayın keman üzerine taşınması ve değişik durumlarda (dip,orta,uç) sağ
elin/ kolun konumu konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman)
dersi öğretim programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine 22 öğretim elemanı
(%88), kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, yayın keman üzerine taşınması ve değişik durumlarda
(dip, orta, uç) sağ elin/ kolun konumu konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışların
B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer alması gerektiği
söylenebilir.
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Tablo 4.4.4 Keman öğretim elemanlarının, keman çalmada nitelikli ses elde
etmeyi sağlayan belli başlı kurallar konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlar
B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer almalıdır
ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

18

72

Katılıyorum

7

28

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.4’te görüldüğü gibi keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi
sağlayan belli başlı kurallar konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine 18
öğretim elemanı (%72) kesinlikle katılıyorum, 7 öğretim elemanı (%28) katılıyorum
şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli
başlı kurallar konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışların B.Ç.E. 1(Keman) dersi
öğretim programı model önerisinde yer alması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.4.5 Keman öğretim elemanlarının, sol ve sağ eli/kolu tellere
(sol,re,la,mi) göre konumlandırma ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine
ilişkin görüşleri
Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

20

80

Katılıyorum

5

20

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.5’te görüldüğü gibi sol ve sağ eli/kolu tellere (sol,re,la,mi) göre
konumlandırma ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine 20 öğretim elemanı (%80)
kesinlikle katılıyorum, 5 öğretim elemanı (%20) katılıyorum şeklinde cevap
vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, sol ve sağ eli/kolu tellere (sol, re, la, mi) göre
konumlandırma ilgili hedef ve hedef davranışların B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programı model önerisinde yer alması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.4.6 Keman öğretim elemanlarının, sol ve sağ elin/kolun konumlandığı
teller ve üzerindeki notaların bütün yay, üst yarı ve alt yarıda bağsız çalınması
konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

18

72

Katılıyorum

7

28

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.6’da görüldüğü gibi sol ve sağ elin/kolun konumlandığı teller ve
üzerindeki notaların bütün yay, üst yarı ve alt yarıda bağsız çalınması konusu ile
ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model
önerisinde yer almalıdır ifadesine 18 öğretim elemanı (%72) kesinlikle katılıyorum, 7
öğretim elemanı (%28) katılıyorum şeklinde cevap vermiştir.
Bu sonuçlara göre, sol ve sağ elin/kolun konumlandığı teller ve üzerindeki
notaların bütün yay, üst yarı ve alt yarıda bağsız çalınması konusu ile ilgili hedef ve
hedef davranışların B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer
alması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.4.7 Keman öğretim elemanlarının, tüm telleri kapsayan, yayın değişik
durumlarında (dip,orta,uç) iki bağlı çalışmalar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

18

72

Katılıyorum

7

28

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.7’de görüldüğü gibi tüm telleri kapsayan, yayın değişik
durumlarında (dip, orta, uç) iki bağlı çalışmalar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine 18 öğretim elemanı (%72)
kesinlikle katılıyorum, 7 öğretim elemanı (%28) katılıyorum şeklinde cevap
vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, tüm telleri kapsayan, yayın değişik durumlarında (dip,
orta, uç) iki bağlı çalışmaların B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model
önerisinde yer alması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.4.8 Keman öğretim elemanlarının, keman akordu-teorik olarakkonusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

15

60

Katılıyorum

5

20

Kararsızım

3

12

Katılmıyorum

2

8

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.8’de görüldüğü gibi keman akordu-teorik olarak- konusu ile ilgili
hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model
önerisinde yer almalıdır ifadesine 15 öğretim elemanı (%60) kesinlikle katılıyorum, 5
öğretim elemanı (%20) katılıyorum, 3 öğretim elemanı (%12) kararsızım, 2 öğretim
elemanı (%8) katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Keman akordu-teorik olarak- konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar
B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine 20
öğretim elemanı (%80) kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum şeklinde cevap
vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, keman akordu-teorik olarak- konusu ile ilgili hedef ve
hedef davranışların B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer
alması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.4.9 Keman öğretim elemanlarının, kemanda yay tekniklerinden legato
tekniğini iki veya daha fazla bağlı, tek tel üzerinde uygulama konusu ile ilgili
hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model
önerisinde yer almalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

18

72

Katılıyorum

5

20

Kararsızım

1

4

Katılmıyorum

1

4

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.9’da görüldüğü gibi kemanda yay tekniklerinden legato tekniğini
iki veya daha fazla bağlı, tek tel üzerinde uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef
davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer almalıdır
ifadesine 18 öğretim elemanı (%72) kesinlikle katılıyorum, 5 öğretim elemanı (%20)
katılıyorum, 1 öğretim elemanı (%4) kararsızım, 1 öğretim elemanı (%4)
katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Kemanda yay tekniklerinden legato tekniğini iki veya daha fazla bağlı, tek
tel üzerinde uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman)
dersi öğretim programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine 23 öğretim elemanı
(%92) kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, kemanda yay tekniklerinden legato tekniğini iki veya
daha fazla bağlı, tek tel üzerinde uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef
davranışların B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer alması
gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.4.10 Keman öğretim elemanlarının, tel değişiklikleri sırasında legato
tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman)
dersi öğretim programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine ilişkin
görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

16

64

Katılıyorum

8

32

Kararsızım

1

4

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.10’da görüldüğü gibi tel değişiklikleri sırasında legato tekniğini
uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine 16 öğretim elemanı (%64)
kesinlikle katılıyorum, 8 öğretim elemanı (%32) katılıyorum, 1 öğretim elemanı
(%4) kararsızım şeklinde cevap vermişlerdir.
Tel değişiklikleri sırasında legato tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef
ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer
almalıdır ifadesine 24 öğretim elemanı (%96) kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum
şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, tel değişiklikleri sırasında legato tekniğini uygulama
konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışların B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programı model önerisinde yer alması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.4.11 Keman öğretim elemanlarının, detaşe tekniğini uygulama konusu
ile ilgili hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı
model önerisinde yer almalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

19

76

Katılıyorum

6

24

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.11’de görüldüğü gibi detaşe tekniğini uygulama konusu ile ilgili
hedef ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model
önerisinde yer almalıdır ifadesine 19 öğretim elemanı (%76) kesinlikle katılıyorum, 6
öğretim elemanı (%24) katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, detaşe tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve
hedef davranışların B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer
alması gerektiği söylenebilir.
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Tablo

4.4.12

Keman

öğretim

elemanlarının,

detaşe

çeşitleri

(aksanlı

detaşe,belirtimli detaşe,portato,noktalı belirtimli detaşe) konusu ile ilgili hedef
ve hedef davranışlar B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde
yer almalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

3

12

Katılıyorum

4

16

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

18

72

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.4.12’de görüldüğü gibi detaşe çeşitleri (aksanlı detaşe,belirtimli
detaşe,portato,noktalı belirtimli detaşe) konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar
B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer almalıdır ifadesine 3
öğretim elemanı (%12) kesinlikle katılıyorum, 4 öğretim elemanı (%16) katılıyorum,
18 öğretim elemanı (%72) katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre detaşe çeşitleri (aksanlı detaşe, belirtimli detaşe, portato,
noktalı belirtimli detaşe) konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışların B.Ç.E.
1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde yer alması gerekmediği
söylenebilir.
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İçerik
Programın içerik boyutunda belirlenen hedeflere ulaşmak için öğretmemiz
gerekenler nelerdir sorusuna yanıt aranmaktadır.
Uçan(1997:63)a göre “İçerik, hedef ve hedef davranışlarla ilgili, tutarlı
olarak öğretim sürecinde ele alınması, işlenmesi ve öğrenciye kazandırılması gereken
bilgilerdir” (Cüceoğlu, 2002:7). “Bu bilgiler üniteler, konular, konuların alt başlıkları
biçiminde yer alır. İçerik hedef davranışlar için bir araçtır; çünkü önce hedef ve
hedef davranışlar belirlenir; sonra bu hedef ve hedef davranışların kazandırılmasına
yardımcı olacak şekilde içerik düzenlenir” (Sönmez, 2001:84).

İçerik Yazmada Dikkat Edilecek Noktalar
1) Uçan(1997:68)’a göre “İçerik genellikle belli hedef ve hedef
davranışları kazandırmak üzere oluşturulan üniteler ve ünite konuları biçiminde
düzenlenmelidir”(Cüceoğlu, 2002:7).
2) İçerik hedef ve hedef davranışlarla tutarlı, öğrencinin hazırbulunuşluk
düzeyine uygun, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, birbirinin
önkoşulu, bilinenden bilinmeyene, kendi içinde mantıklı bir tutarlılığı olacak şekilde
düzenlenmelidir(Sönmez, 1999:84)
3) Uçan(1997:68)’a göre “İçerik düzenlenmeden önce hedef ve hedef
davranışlarla ünite ve ünite konuları içerik yönünden çözümlenir. İçerik
çözümlemesinden sonra ortaya çıkan bilgilerin dökümü yapılır ve içinden en önemli
en gerekli bilgiler seçilir, seçilen bilgiler içeriği oluşturur” (Cüceoğlu, 2002:7).
4) İçerik; öğrencinin elde ettiği bilgi ve becerilere dayanarak geçmişi ve
geleceği kestirmesine olanak vermelidir.
5) İçerik; hedef davranışlarda belirtilen ve o bilim, sanat, felsefe için
geçerli olan genel ilkeler etrafında örgütlenmelidir (Sönmez, 2001:116).
6) İçerik, değişik öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve tekniklere uygun
biçimde düzenlenmelidir (Sönmez, 2001:117).
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Öğretme Durumları
Uçan(1997:63)’a göre “Öğretme öğrenme durumları, öğrencilerin hedef
davranışları kazanmaları için gerekli öğrenme yaşantılarını geçirmelerine olanak
sağlamak üzere düzenlenen ortamdır. Öğretme süresinde öğretici tarafından yerine
getirilmesi gereken başlıca görevler vardır. Bunlar; öğrenciyi öğrenmeye hazırlama,
öğrenciye yol gösterme, öğrencinin öğrenmeye katılımını sağlama, öğrenciye
pekiştireçler verme, öğrenciye öğrenmenin sonucuna ilişkin bilgi verme, öğrencinin
öğrenme eksiklerini yanlışlarını giderme, öğrencinin öğrendiklerini yaşama
geçirmesini sağlama. Bu görevler hedef davranışların kazandırılmasına ilişkin
öğretme durumlarında izlenen öğretim yönteminin özünü oluşturur”(Cüceoğlu,
2002:7,8).
Öğretme durumu; pekiştireç, dönüt, ipucu, etkin katılımı sağlayan ögeler,
öğretmen, öğrenci v.b. gibi diğer ögeleri de içerir.

Pekiştireç
Pekiştireç, bir davranışın ilerde yinelenme olasılığını artıran uyarıcı olarak
tanımlanabilir. Yani bir davranışın sonunda ortama sokulan, ya da ortamdan
kaldırılan uyarıcı, bu davranışın ilerde yinelenme olasılığını artırıyorsa, ortama
sokulan, ya da ortamdan kaldırılan uyarıcılara pekiştireç denir(Sönmez, 2001:126).
Öğrencilerden alınan dönütlerin düzeltilmesi, içeriğin kazandırılmış olduğu
güvencesinin alınması, kalıcı öğrenme sağlamaya yetmez. Kalıcı öğrenmenin
gerçekleşebilmesi için, pekiştirme gerekir (Başar, 2002:104).
Pekiştireçler, olumlu ve olumsuz pekiştireç olmak üzere iki gruba
ayrılabilir. Bir davranıştan sonra verilen bir uyarıcı, o davranışın ileride yinelenme
sıklığını artırıyorsa, buna olumlu pekiştireç denir. “Ödül” olarak kabul edilen pek
çok uyarıcı, olumu pekiştireç olarak kabul edilebilir. Eğer bir davranışın sonunda, bir
uyarıcı ortadan kalkıyor ve ortadan kalkan bu uyarıcı, davranışın gelecek yinelenme
olasılığını artırıyorsa, buna da olumsuz pekiştireç denir(Sönmez, 2001:126).
Dönüt
Dönüt, öğrencinin yaptığı davranış hakkında ona bilgi vermek olarak
tanımlanabilir(Sönmez, 2001:129). Ayrıca ders işlenirken sorulan sorular ve bu
sorulara verilen yanıtlara karşı öğretmenin öğrenciye verdiği her türlü ileti dönüt
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olarak iş görür. Öğrenciye dönüt verirken, aşağılanmamalı, azarlanmamalı, ceza
olacak herhangi bir uyarıcı verilmemeli; tersine yüreklendirici uyarıcılar işe
koşulmalıdır. Her ünitenin sonunda yapılan biçimlendirme ve yetiştirmeğe dönük
değerlendirme sonuçları, her öğrenciye teker teker sunulmalı(Sönmez, 2001:129)dır.
Dönütün yönlendirici, güdüleyici ve pekiştirici olmak üzere üç temel iş
görüsü olabilir. Eğitim durumunda öğretmence sorulan sorulara, öğrencilerce verilen
yanıtlar üzerinde yapılan “doğru, tamam, eksik, yanlış” gibi özel yargılar birer
dönüttür. Bu tür dönüt; yönlendiricidir. Eğer öğrencilerin verdikleri yanıtlar doğru
ise, yeni davranışların öğrenilmesinde ve öğrencilerin pekiştirilmesinde güdüleyici
bir rol oynayabilir. Sonuncul olarak, bir değerlendirme sonunda yüksek not alan
öğrenci için dönüt pekiştireç görevini görür (Sönmez, 2001:129).
Dönüt, açık sistemin dördüncü ve en can alıcı öğesidir. Eğer dönüt olmazsa,
sistem kısa zamanda bozulur ve işgörüsünü yitirir. Yapılan yatırım, zaman ve emek
boşa gider. Bu nedenlerden dolayı, eğitim sisteminin her basamağında dönüt işe
koşulmalıdır (Sönmez, 2001:130).

Düzeltme
Düzeltme, yanlışlıkları doğrulama, eksik ve yarım yamalak öğrenmeleri
tamamlama olarak tanımlanabilir (Sönmez, 2001:131). Öğretmen eksikleri bulup
tamamlamada, yanlışları düzeltmede ipuçları kullanmalı; yanlış ve eksikleri
öğrenciye buldurmalı ve yine onun düzeltmesini sağlamalıdır. Öğretmen yanlış ve
eksikleri kendisi bulup düzeltmemeli; bundan genellikle kaçınmalıdır (Sönmez,
2001:131).

İpucu
Doğru yanıtı hatırlatıcı uyarıcı olarak tanımlanabilen ipucu öğrenmeöğretme ortamında zamanı gelince kullanılmalıdır (Sönmez, 2001:132).
Ayrıca öğretmenin sorular yanıtlanırken öğrencilere karşı gösterdiği jest,
mimik, el-kol, vücut, göz vb. hareketleri de eğitim ortamında ipucu işlevini görebilir.
Öğrenci soruyu doğru yanıtlarken ona tebessümle bakmayı sürdürmek; yanlış
yanıtlarken göz, yüz iletirlini değiştirmek bu ilkeye örnek olarak verilebilir.
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İpucu eğitim durumunun temel öğelerinden biridir. Bloom’a göre öğrenci
gruplarının başarısındaki değişkenliğin %14 kadarı sunulan ipuçlarının niteliğiyle
açıklanabilir (Sönmez, 2001:133).

Öğretme Durumlarını Düzenlemede Dikkat Edilecek Noktalar
1)

Uçan

(1997:68)’a

gösterecek biçimde bir anlatımla

göre

“Öğretme-öğrenme

durumları

etkinlik

(-mesi, -ması) ifade edilmelidir”(Cüceoğlu,

2002:8).
2)

Uçan (1997:68)’a göre “Hedef davranışlarla ve dolayısıyla hedeflerle

ilgili öğrenci düzeyine uygun, bütün hedef davranışlara yönelik, öğrenci için doyum
sağlayıcı süre, yer, araç-gereç, emek bakımından olabildiğince ekonomik olmasına
çalışılır”(Cüceoğlu, 2002:8).
3)

Önce gelene dayalı, sonra gelene hazırlayıcı olacak şekilde aşamalı,

tutarlı ve uyumlu birbirini tamamlayacak şekilde düzenlenmelidir ( Cüceoğlu,
2002:8).
Ertürk (1972:82,95)’e göre program geliştirmede, bu ikinci önemli öge şu
özelliklere sahip olmalıdır:

Hedefe Görelik:

Eğitim durumu, öncelikle işe koşulduğu hedefe hizmet

edici yanı belli davranışları geliştirici nitelikte olması gerekir. Bu amaçla, hedefler
davranışa dönüştürülmeli ve hangi konu alanı ile kazandırılacağı saptanmalıdır.

Öğrenciye Görelik: Belirlenen davranışları kazandırmak için düzenlenen
eğitim durumları öğrencinin ihtiyaçlarını giderici olmalı yani onu tatmin etmelidir.
Öğrenci geçirdiği eğitimsel yaşantıdan haz duymaktır. Ayrıca öğretme faaliyetleri
öğrencinin öğrenme gücünü aşmamalı, hazırbulunuşluk (bilgi, zeka, yetenek, ilgi,
alışkanlık, tutum, değer) düzeyine, yani öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. Aksi
taktirde istenmeyen ürünler ortaya çıkabilir.
Eğitim durumlarında, başarısızlık duygusu veren, hoşa gitmeyen yaşantılara
yer verilmemeli; ayrıca baskı yöntemleri uygulanmamalıdır.
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Ekonomiklik: Ekonomiklik denilince;
1) Yaşantı, araç gereç ve öğretmen zamanı açısından ucuza mal
edilmelidir.
2) “Bir taşta birkaç kuş vurma”, öğrenme yaşantısı birden fazla davranışı
gerçekleştirici olabilir. Örneğin; bilişsel alandaki davranışlarla duyuşsal
alandaki özelliklerin birlikte gerçekleştirilmesi gibi.
3) Diğer yaşantılarla tutarlılık sağlanmalı, yaşantılar tutarlı olmalı ve
birbirini desteklemelidir.
4) Diğer yaşantılarla kaynaşıklık; öğrenme, tek başına bir yaşantıyla
olmaz, ya da daha yerinde bir anlatımla tek başına bir yaşantı diye
kopuk bir şey yoktur. Her yaşantı bir yandan bir aşamalar dönemi içinde
yerleşik, öte yandan da başka yandaş yaşantılarla sürekli bir etkileşim
halindedir. Kaynaşıklık, dikey ve yatay olmak üzere iki boyutludur.
Dikey kaynaşıklık, bir yaşantının tekrarlanırlığını bir aşamalar
düzeninde yerleşikliğini, yani aşamalılığını, yatay kaynaşıklık ise
yandaş diğer yaşantılar ile dayanışıklığını ifade eder (Taşdemir,
2000:25, 26).

Sınama Ölçme Durumları
Öğrencilerin hedef davranışları kazanıp kazanmadığını, bunları kazanmada
ya da öğrenmede eksiklik, yanlışlık ve güçlüklerin olup olmadığını (varsa bunların
niteliğini) belirleme için gerekli verileri (bilgileri) elde etme ereğiyle hazırlanıp
düzenlenen çevredir. Bu çevre, bir bakıma, “ölçülmek istenilen davranışın öğrenci
tarafından yapılmasına (gösterilmesine) olanak veren bir uyarıcılar örüntüsüdür”. Bu
erekle yapılan sınavlarda sorulan her soru bir sınama-ölçme durumudur (Uçan,
1994:57).
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Sınama Ölçme Durumlarını Düzenlemede Dikkat Edilecek Noktalar
a- Uçan(1997:68)’ a göre “Sınama durumu, hedef davranışların öğrencinin
kazanıp kazanmadığını ortaya çıkaracak nitelikte olmalıdır. Sınama durumunda
hedef davranış örneği ya bulunmaz ya da gizli tutulur. Davranışın yapılmasını
isteyici yönergeler kapsanır”(Cüceoğlu, 2002:8).
b- Uçan(1997:68)’ a göre “Sınama durumu düzey, kapsam ve sınırlılık
bakımından hedef davranışa uygun; yenilik, karmaşıklık ve güçlük bakımından
öğrencinin düzeyine uygun; yer, zaman, çaba ve araç-gereçler bakımından
uygulanabilir olmasına çalışılır” (Cüceoğlu, 2002:8).
c- Sınama durumu bilişsel, duyuşsal, devinişsel alanların özelliklerine göre
düzenlenmelidir. Yani bilişsel, duyuşsal, devinişsel alanda yazılmış her hedef
davranışı ölçecek nitelikte, davranışın girdiği alana ve düzeye göre düzenlenmelidir
(Sönmez, 1999:340).
d- Sınama durumu açık seçik ve anlaşılır olmalıdır. Soruda neyin istendiği
anlaşılır bir şekilde sunulmalı, anlatım hatası bulunmamalı, öğrencinin yaşına, sınıf
düzeyine, sözcük dağarına uygun olmalıdır (Sönmez, 1999:341).

Değerlendirme İşlemleri
Sınama durumlarında elde edilen ölçme sonuçlarını (ölçümleri, yani
verileri) hedeflerde kapsanan ya da onunla birlikte başka ölçütlerle karşılaştırarak
öğrenci, öğretim, program ve öğretmen hakkında yargıya varma sürecidir. Yalın ve
özlü anlatımıyla değerlendirme, ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak bir değer
yargısına ulaşma işlemidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, değerlendirme işlemi,
kesin olarak bir ölçme sonucu ile bir ölçütü gerektirir ve sonucunun ölçüt ile
karşılaştırılmasına dayanır. Sınama durumlarında elde edilen veriler ölçme
sonuçlarını, hedefler veya hedef davranışlar ölçütleri oluşturur.
Bir müzik öğretim programında, yönelik olduğu maksada göre şu üç tür
değerlendirme yapılır: (a) Tanıma-yerleştirmeye yönelik değerlendirme, (b) izlemebiçimlendirmeye yönelik değerlendirme be (c) düzey belirleme-değer biçmeye
yönelik değerlendirme. Bu değerlendirmelerin ilki öğretimin başlangıcında, ikincisi
öğretim sürüp giderken, üçüncüsü ise öğretimin bitiminde yapılır. Tanımayerleştirmeye yönelik değerlendirmede, öğrencinin, programın ya da öğretimin ön
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koşulu niteliğindeki giriş davranışlarına sahip olma derecesi ve hedef davranışlardan
öğrencilerce önceden kazanılmış olanlar olup olmadığı belirlenir. Öğrencilerin
kümelenmesi ve programa yerleştirilmesi, hedef ya da hedef davranışların
kesinleştirilmesi, öğretimin başlangıç noktasının saptanması ve öğrenci düzeyine
göre ayarlanması bu belirtme sonuçlarına göre yapılır. İzleme-biçimlendirmeyetiştirmeye yönelik değerlendirmede öğrencilerin hedefler ya da hedef davranışlar
doğrultusundaki öğrenme eksik, yanlışlık ve güçlükleri belirlenir. Eksikliklerin
giderilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi ve güçlüklerin ortadan kaldırılması bu
belirleme sonuçlarına göre yapılır. Bu nedenledir ki, değerlendirme, öğretim
sürecinin ya da öğretme durumlarının bir parçası olarak da görülebilir. Düzey
belirleme-değer biçmeye yönelik değerlendirmede öğrencilerin hedeflere ya da hedef
davranışlara erişme derecesi, yani hedefler doğrultusundaki öğrenme düzeyi
belirlenir. Bu belirleme sonucuna bakılarak öğrenci, öğretmen, öğretim ve program
hakkında yargılarda bulunulur (Uçan, 1994:57).
Bu üç tür değerlendirme işlemleri öğrenci, öğretmen, öğretim ve programa
ilişkin kararların verilmesinde, belli bakımlardan birbirini destekleyici, tamamlayıcı
ve bütünleyici niteliktedir.
Görülüyor ki, müzik öğretim programı “hedefler”, “hedef davranışlar”,
“öğretme durumları”, sınama-ölçme durumları” ve “değerlendirme işlemleri”nden
oluşan, müziksel içerikle kenetli, dirik bir bütündür”(Uçan, 1994:57).
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4.5 Üçüncü Alt Probleme İlişkin İkinci Görüşmeyle İlgili Bulgu ve Yorumlar

4.5.1 Etkili Bir B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisinin
İçerik, Öğretme Durumları, Sınama Ölçme Durumları ve Değerlendirme
İşlemleri Açısından Nasıl Düzenleneceğine İlişkin Uzman Görüşleri

Öğretme durumlarında öğretim elemanı öğrenciyi dengelemeli, öğrenmeyi
yani çalışmayı öğretmelidir. Öğrenci öğretim programına uydurulmalıdır. Bu
durumda öğretim elemanı çok önemlidir(G.A., 2, 5-7). Hedef ve hedef davranışlara
bağlı olarak içerik oluşturulmalıdır. Belirli yöntem ve teknikler var ama yöntem ve
teknikler hedeflere bağlı olarak düşünülmelidir. Bu dersin bireysel olması nedeni ile
yöntem ve teknikleri öğrenciye göre düşünerek hedeflerle örtüştürmek gerekir. Yani
bu konuda biraz esnek davranılabilir. Öğretim durumları düzenlenirken uygun ders
ortamını hazırlamak gerekir. Ve yine dersin bireysel olması nedeniyle bu iş öğretim
elemanına düşer. Bu konuda da esnek davranılmalıdır. Sınama ölçme durumları ve
değerlendirme işlemleri en önemli öğelerdir. Bu konuyla ilgili olarak hedeflere bağlı
ölçekler

geliştirilmelidir.

Her

davranış

belli

puanlarla

değerlendirilmelidir.

Değerlendirmede her öğrencinin çalması gereken baraj etüt ya da eser
belirlenmelidir. Bu eser ya da etüt seslendirilirken öğrenci hedef davranışlara göre
değerlendirilmelidir(G.D., 2, 6-17). İçerik hedef ve hedef davranışlara göre
düzenlenmelidir. Tabii tüm bunlar tanımsal programa bağlı olarak yapılmalıdır.
Öğretme durumları da hedef ve hedef davranışlara göre düzenlenmelidir. Öğretme
durumlarında öğretim elemanının öğretme yeteneği çok önemli. İyi bir yetiye sahip
olmalıdır. Sınama ölçme durumları ve değerlendirme işlemleri konusunda büyük bir
açık vardır. Bunlar da hedef ve hedef davranışlara göre ve öğrencinin durumuna göre
düzenlenmelidir(G.E, 2, 3–9).
Bu görüşlere göre, içeriğin hedef ve hedef davranışlara göre düzenlenmesi
gerektiği, yöntem ve tekniklerinde hedeflere göre düşünülmesi gerektiği fakat
öğrenciye göre de düşünülerek hedeflerle örtüştürülmesi gerektiği söylenebilir.
Öğretme durumlarının hedef ve hedef davranışlara göre, öğrenciye çalışmayı öğretici
şekilde düzenlenmesi gerektiği söylenebilir. Öğretme durumlarında, dersin bireysel
olması nedeni ile esnek davranılması gerektiği ve bu boyutta öğretim elemanının da
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önemli bir faktör olduğu vurgulanmaktadır. Sınama ölçme durumları ve
değerlendirme işlemlerinde hedef ve hedef davranışlara göre ölçekler oluşturularak
düzenlenmesi gerektiği söylenebilir. Buna göre her davranışın belli puanlarla
değerlendirilmesi gerektiği de söylenebilir.

4.6 Dördüncü Alt Probleme İlişkin İkinci Görüşmeyle İlgili Bulgu ve Yorumlar

4.6.1 A.G.S.L. Mezunu Keman Öğrencileri İle Genel Lise veya Dengi Okul
Çıkışlı Keman Öğrencilerinin Temel Teknikler Açısından Benzerlik ve
Farklılıklar Olup Olmadığına, Varsa Bunların Ne Olduğuna İlişkin Uzman
Görüşleri

Temel tekniklerde farklılıklar çoktur. Nedenleri var tabii; mesela öğretim
elemanı farklılığı… Bu nedenle duruş tutuşlar farklı edinilebiliyor. Lise çağlarında
öğrenciler bedensel gelişimi hızlı yaşamaktadırlar. Aynı zamanda A.G.S.L.’nde
öğrenciler genel eğitim de aldığından öğretmenler belki esnek davranıyorlar. Bazen
bu durum aşırıya varabiliyor. Gençlik çağındaki öğrencilerin disiplin altında
tutulabilmesi de çok kolay olmuyor. Fakat A.G.S.L. mezunu öğrencileri bir takım
davranışları kazanarak geliyorlar. Oradaki eğitime de yeterince saygılı olmak gerekir.
Fakat öğrencilerdeki gelişmeyi önleyici davranışları da düzeltmek gerekmektedir. Bu
süreç çok önemlidir. Fakat düzeltme yaparken öğrendiklerini hiçe saymakta yanlıştır.
Bu durumda sadece yanlışlıklar düzeltilmelidir. Temel teknikler açısından, keman
eğitimine yeni başlayanlar üniversitede öğreniyorken A.G.S.L. mezunu öğrenciler bir
takım davranışları edinmiş olarak geliyor. Bu durumda öğrenilmiş olan bu
davranışları geliştirme yoluna gitmeliyiz. İlk kez öğrenmedeki duyarlılık ile
öğrenmiş olup geliştirme yoluna gitmedeki duyarlılık çok farklıdır. Keman eğitimine
yeni başlayanlarda, kemandan güzel ses üretme yoluna gidilmelidir. Bu durum farklı
iki grup arasında sağlıklı etkileşimi sağlayacaktır. Bu yaklaşım çok önemlidir(G.A.,
7, 1-17). Öğretmen ve öğrenci durumuna göre değişkendir. Öğrencinin kiminle
çalıştığı çok önemlidir. Eğer öğrenci A.G.S.L.’nde uzman kişi tarafından
yönlendirilmediyse kötü sonuçlar oluşabiliyor(G.B., 7, 1-3). A.G.S.L. mezunu
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öğrenciler daha çabuk kavrar. Bireysel yanlışlıkları düzeltmek çok kolaydır. İyi bir
öğretmen hemen bu yanlışlıkları düzeltir. Daha önce eğitime başlamış öğrenci
avantajlıdır(G.C., 7, 1-3). A.G.S.L çıkışlı öğürenciler, duruş tutuşa ilişkin
davranışları yanlış öğrenmiş olarak gelebiliyor. Bu yanlışlıkları düzeltmek, artık
öğrenilmiş olmasından dolayı zor oluyor. Fakat yeni öğrenen öğrencilerde yanlışlık
riski azalıyor ya da yanlış öğrenilen bir hedef daha kolay düzeltilebiliyor. Her iki
grubu temel teknikler açısından aynı yapmaya çalışıyoruz fakat ne kadar başarılı
olunduğu da ayrı bir tartışma konusudur(G.D., 7, 1-6). Genel lise veya dengi okul
mezunu keman öğrencileri sıfırdan başladıkları için daha doğru öğreniyorlar.
A.G.S.L. mezunu keman öğrencileri çok fazla öğretmen değiştirdiği için hataları
fazla oluyor. Yanlış öğrenilmiş davranışı düzeltmek çok zor. O nedenle sıfırdan
başlayan öğrenci daha avantajlı diyebiliriz(G.E, 7, 1–5).
Bu görüşlere göre, A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerin duruş tutuşa
ilişkin temel davranışlarının hatalı olduğu söylenebilir. Bunun nedenleri olarak da;
lise döneminde bedensel gelişim içinde olmaları, çok fazla öğretmen değiştirmeleri,
nitelikli bir öğretmenle çalışmamış olmaları, A.G.S.L.’nde görülen genel derslerin
olması nedeniyle çalgı derslerinde esnek davranıldığı, söylenebilir. Keman eğitimine
üniversitede başlayan öğrencilerin, temel tekniklere ilişkin davranışları yeni
öğrendikleri için daha duyarlı davrandıkları ve yanlış öğrenilerek yanlış şekilde
kullanıla gelmiş davranışların bulunmamasının avantajlı olduğu söylenebilir. Yanlış
öğrenilmiş ve yanlış şekilde uzun bir süre kullanılmış davranışların değiştirilmesinin
daha zor olduğu belirtilebilir.

4.6.2 A.G.S.L. Mezunu Keman Öğrencilerinin, Bir Öğretim Programına Bağlı
Olarak Tekrar Gözden Geçirilmesi Hakkındaki Uzman Görüşleri

Öğrendiklerini gözden geçirme, öğrendiklerini yeniden tanıma ve daha da
ilerlemesini sağlar. Böylelikle aksaklıklar da ortadan kalkar. Öğrenci geriye doğru
gittiğinde birtakım inceliklerin farkına da varabilir(G.A., 8, 1-3). Kesinlikle gözden
geçirilmelidir. Sağlam olarak temel teknikler kavratılmalı, varsa aksaklıklar
düzeltilmelidir. A.G.S.L.’ndeki öğretmenlere başlangıç ve ileri seviye ile ilgili
seminerler verilmelidir. Öğretmenin temel davranışları nasıl kazandıracağını bilmesi
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gerekir(G.B.,

8,

1-4).

Tabii

ki

gözden

geçirilmelidir.

Varsa

yanlışlıklar

düzeltilmelidir(G.C., 8, 1). A.G.S.L. mezunu 1. sınıf keman öğrencilerinin, bir
öğretim programına bağlı olarak tekrar gözden geçirilmesine tamamen katılıyorum.
Çünkü bu öğrenciler çok farklı yerlerden geliyorlar. Her lisede farklı sorunlar
olabiliyor. Bu nedenle eksiklikleri ortaya çıkarılması ve giderilmesi için tekrar
gözden geçirme şarttır. Kimi öğrenci teknik açıdan dağınık oluyor kimileri düzey
olarak üst seviyede fakat temel teknikleri eksik oluyor. Temel teknikleri
sağlamlaştırmak gerekir. Bu nedenle gözden geçirme sağlıklı olur. Bunu da bir
programa bağlı olarak yapmak gerekir. Çünkü program eğitimin olmazsa olmazıdır.
Bir program doğrultusunda tekrar başa alarak gözden geçirilmelidir(G.D., 8, 1-9).
Temel davranışları zaten tekrar gözden geçiriyoruz. Sorun yoksa hızla geçiyoruz.
Yani gözden geçirilmelidir(G.E, 8, 1–2).
Bu görüşlere göre; A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin temel teknikler
açısından tekrar gözden geçirilmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Bu gözden
geçirmeye bağlı olarak öğrencilerin eksikliklerinin ortaya çıkması, bu eksikliklerin
düzeltilmesi, doğru davranışların pekiştirilmesi sağlanabilir. Gözden geçirme süreci
de bir eğitim süreci olduğundan bir öğretim programına bağlı olarak yapılması
gerekir diyebiliriz.

4.6.3 A.G.S.L. Mezunu Keman Öğrencileri İle Genel Lise ve Dengi Okul
Mezunu Keman Öğrencilerinin Hazır Bulunuşlukları Dikkate Alınarak, Aynı
B.Ç.E. (Keman) Dersi Öğretim Programının Uygulanıp Uygulanmamasına
İlişkin Uzman Görüşleri

Aynı program uygulanmıyor. Kağıt üzerinde öyle görünüyor fakat
bireysellik programı farklılaştırıyor. Yani yeni öğrenen ile gözden geçiren arasında
farklılıklar vardır. Gözden geçirene, eksiğini fark ettirmek ve doğru çalışma biçimini
kazandırmak önemlidir. Böyle bir öğrenciye de, yeni başlayan öğrencilerden daha
farklı eserler verilir. Yani düzey açısından farklı eserler verilir(G.A., 9, 1-6). Her
öğrenciye bir program gerekir aslında. Temel davranışa uygun etüt ve eserler
verilemelidir(G.B,

9,

1–2).

A.G.S.L.

mezunu

öğrencilerde

program

hızlı

götürülmelidir(G.C., 9, 1). Tek bir program olmalıdır. Her öğrenci tipi için bir
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program düşünülmemelidir. Ama aynı hedef ve hedef davranışlar üzerinden
değerlendirilirken düzey olarak daha farklı düşünülmelidirler. Yani aynı hedef ve
hedef davranışlar çerçevesinde ama kendi içlerinde düşünülmelidirler(G.D., 9, 1-4).
Her İki grupta da aynı program kullanılabilir. Fakat eser ya da etüt düzeyleri farklı
olur(G.E, 9, 1–2).
Bu görüşlere göre; A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine ve genel lise ya
da dengi okul mezunu keman öğrencilerine, aynı B.Ç.E. (Keman) Dersi Öğretim
Programı uygulanabilir diyebiliriz. Fakat aynı hedef ve hedef davranışlar üzerinden
farklı etüt ya da eserler düşünülmelidir diyebiliriz. Kısaca A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerinin etüt ve eserlerinin daha düzeyli olması gerektiği söylenebilir.

4.6.4 Legato Tekniği Kullanımında Sağ El ve Sol El/Kol Eşgüdümü Açısından
Yayın Simetrik Kullanımıyla İlgili Hedef Davranışların A.G.S.L. Mezunu
Keman Öğrencilerine Uygulanıp Uygulanmamasıyla İlgili Uzman Görüşleri

Mutlaka olmalıdır. Keman eğitiminin hangi aşaması ya da okul
kademesinde olursa olsun simetrik yay kullanımıyla başlanmalıdır(G.A., 4, 1-2).
Eğer öğrenci bu konularla ilgili problem yaşıyorsa yeniden kavratılması, temel
kavramların oturtulması gerekir(G.B., 4, 1-2). Evet, simetrik yay kullanımına
mutlaka yer verilmelidir(G.C:, 4, 1-2). A.G.S.L. çıkışlı keman öğrencilerinde, legato
tekniği kullanımında sağ el ve sol el/ kol eşgüdümü açısından yayın simetrik
kullanımı ile ilgili hedef davranışlar çok daha gereklidir. Çünkü A.G.S.L. çıkışlı
öğrenciler yanlış öğrenilmiş davranışlarla ya da eksik bilgilerle gelmektedir. Hatta bu
yanlışlıkları düzeltmek bazen bir dönemimizi alabilmektedir(G.D:, 4, 1-5). Evet fakat
eser ya da etüdü farklı olmalıdır. Yani A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine düzey
açısından farklı eserler verilmelidir(G.E, 4, 1-2).
Bu görüşlere göre; legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol
eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımıyla ilgili hedef davranışların A.G.S.L.
mezunu keman öğrencilerine uygulanabileceği söylenebilir. Fakat yine genel lise ve
dengi okul mezunu keman öğrencilerine verilen eser ya da etüt düzeyinden daha
düzeyli etüt ve eserlerin kullanılabileceği söylenebilir.
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4.6.5 Legato Tekniği Kullanımında Sağ El ve Sol El/Kol Eşgüdümü Açısından
Yayın Asimetrik kullanımıyla İlgili Hedef Davranışların A.G.S.L. Mezunu
Keman Öğrencilerine Uygulanıp Uygulanmamasıyla İlgili Uzman Görüşleri

Mutlaka olmalıdır. Asimetri geciktirilmeden verilmelidir. Simetrinin tam
öğrenilmesi için asimetri de çalıştırılarak karşılaştırılmalıdır. Tekniğin, becerinin tam
öğrenilebilmesi için zıttını da ortaya koymak gerekir. Bu hayatın içinde dolayısıyla
öğrenmede vardır. Zıtların birliği gerekir. Buna keman eğitiminde de olanak vermek
gerekir. Zıtların biri diğerini öğretir(G.A:, 6, 1-5). Mutlaka yer verilmelidir.
Asimetriyi kullanamıyorsa bunun giderilmesi için tekrar gözden geçirilmelidir.
Ayrıca simetrideki birtakım eksikliklerin giderilmesi açısından asimetriye yer
verilmelidir. Öğrenci karşılaştırma yolu ile daha iyi kavrayabilir(G.B., 6, 1-4).
Asimetrik yay kullanımına gerek yoktur(G.C., 6, 1). A.G.S.L. çıkışlı keman
öğrencilerinin iyi düzeyde olanlarına asimetrik yay kullanımı ile ilgili hedefler
uygulanmalıdır. İyi düzey derken, temel davranışlar yani duruş tutuşa ilişkin hedef
davranışları tam olarak gösterebilen öğrenciler kastedilmektedir(G.D., 6, 1-4). Evet
fakat simetrik yay kullanımında olduğu gibi asimetrik yay kullanımında da A.G.S.L.
mezunu keman öğrencilerine düzey açısından farklı etüt ya da eserler
verilmelidir(G.E, 6, 1-3).
Bu görüşlere göre; legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol
eşgüdümü açısından yayın asimetrik kullanımıyla ilgili hedef davranışların A.G.S.L.
mezunu

keman

öğrencilerine

uygulanabileceği

söylenebilir.

Simetrik

yay

kullanımının zıttı olan asimetrik yay kullanımı da uygulandığında öğrenci simetri ve
asimetriyi karşılaştırma fırsatı bulabilir. Böylelikle iki zıttın birbirini öğretebileceği
söylenebilir.
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4.7 Dördüncü Alt Probleme İlişkin İlk Görüşmeyle İlgili Bulgu ve Yorumlar

Tablo 4.7.1 Keman öğretim elemanlarının, keman eğitimi sürecine başlarken
yapılması gereken duruş-tutuşa ilişkin hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

19

76

Katılıyorum

5

20

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

1

4

Toplam

25

100

Tablo 4.7.1’de görüldüğü gibi keman eğitimi sürecine başlarken yapılması
gereken duruş-tutuşa ilişkin hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine 19öğretim elemanı (%76) kesinlikle
katılıyorum, 5 öğretim elemanı (%20) katılıyorum, 1 öğretim elemanı (%4)
kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir.
Bu sonuçlara göre keman eğitimi sürecine başlarken yapılması gereken
duruş-tutuşa ilişkin hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.7.2 Keman öğretim elemanlarının, sağ eli yay üzerine doğru yerleştirme
ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de
uygulanmalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

18

72

Katılıyorum

7

28

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.7.2’de görüldüğü gibi sağ eli yay üzerine doğru yerleştirme ile ilgili
hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır
ifadesine 18 öğretim elemanı (%72) kesinlikle katılıyorum, 7 öğretim elemanı (%28)
katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre sağ eli yay üzerine doğru yerleştirme ile ilgili hedef ve
hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği
söylenebilir.
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Tablo 4.7.3 Keman öğretim elemanlarının, yayın keman üzerine taşınması ve
değişik durumlarda (dip,orta,uç) sağ elin/kolun konumu konusuyla ilgili hedef
ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır
ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

15

60

Katılıyorum

9

36

Kararsızım

1

4

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.7.3’te görüldüğü gibi yayın keman üzerine taşınması ve değişik
durumlarda (dip,orta,uç) sağ elin/kolun konumu konusuyla ilgili hedef ve hedef
davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine 15
öğretim elemanı (%60) kesinlikle katılıyorum, 9 öğretim elemanı (%36)
katılmıyorum, 1 öğretim elemanı (%4) kararsızım şeklinde cevap vermişlerdir.
Keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli başlı kurallar
konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de
uygulanmalıdır ifadesine 24 öğretim elemanı (%96) kesinlikle katılıyorum ve
katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre yayın keman üzerine taşınması ve değişik durumlarda
(dip,orta,uç) sağ elin/kolun konumu konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışların
A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.7.4 Keman öğretim elemanlarının, keman çalmada nitelikli ses elde
etmeyi sağlayan belli başlı kurallar konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlar
A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine ilişkin
görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

16

64

Katılıyorum

9

36

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.7.4’te görüldüğü gibi keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi
sağlayan belli başlı kurallar konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine 16 öğretim elemanı (%64)
kesinlikle katılıyorum, 9 öğretim elemanı (%36) katılıyorum şeklinde cevap
vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli
başlı kurallar konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanması gerektiği söylenebilir.

91

Tablo 4.7.5Keman öğretim elemanlarının, sol ve sağ eli/kolu tellere (sol,re,la,mi)
konumlandırma ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine ilişkin görüşleri.

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

16

64

Katılıyorum

8

32

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

1

4

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.7.5’te görüldüğü gibi sol ve sağ eli/kolu tellere (sol,re,la,mi)
konumlandırma ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine 16 öğretim elemanı (%64) kesinlikle
kayılıyorum, 8 öğretim elemanı (%32) katılıyorum, 1 öğretim elemanı (%4)
katılmıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, sol ve sağ eli/kolu tellere (sol,re,la,mi) konumlandırma
ile ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de
uygulanması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.7.6 Keman öğretim elemanlarının, sol ve sağ elin/kolun konumlandığı
teller ve üzerindeki notaların, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda bağsız çalınması
konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

17

68

Katılıyorum

7

28

Kararsızım

1

4

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.7.6’da görüldüğü gibi sol ve sağ elin/kolun konumlandığı teller ve
üzerindeki notaların, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda bağsız çalınması konusu ile
ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de
uygulanmalıdır ifadesine 17 öğretim elemanı (%68) kesinlikle katılıyorum, 7 öğretim
elemanı (%28) katılıyorum, 1 öğretim elemanı (%4) kararsızım şeklinde cevap
vermişlerdir.
Sol ve sağ elin/kolun konumlandığı teller ve üzerindeki notaların, bütün
yay, üst yarı ve alt yarıda bağsız çalınması konusu ile ilgili hedef ve hedef
davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine 24
öğretim elemanı (%96) kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum şeklinde cevap
vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, sol ve sağ elin/kolun konumlandığı teller ve üzerindeki
notaların, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda bağsız çalınması konusu ile ilgili hedef ve
hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği
söylenebilir.
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Tablo 4.7.7 Keman öğretim elemanlarının, tüm telleri kapsayan, yayın değişik
durumlarında (dip,orta,uç) iki bağlı çalışmalar A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

19

76

Katılıyorum

5

20

Kararsızım

1

4

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.7.7’de görüldüğü gibi tüm telleri kapsayan, yayın değişik
durumlarında (dip,orta,uç) iki bağlı çalışmalar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine
de uygulanmalıdır ifadesine 19 öğretim elemanı (%76) kesinlikle katılıyorum, 5
öğretim elemanı (%20) katılıyorum, 1öğretim elemanı (%4) Kararsızım şeklinde
cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, tüm telleri kapsayan, yayın değişik durumlarında
(dip,orta,uç) iki bağlı çalışmaların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de
uygulanması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.7.8 Keman öğretim elemanlarının, keman akordu-teorik olarakkonusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

16

64

Katılıyorum

7

28

Kararsızım

2

8

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.7.8’de görüldüğü gibi keman akordu-teorik olarak- konusu ile ilgili
hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır
ifadesine 16 öğretim elemanı (%64) kesinlikle katılmıyorum, 7 öğretim elemanı
(%28) katılıyorum, 2 öğretim elemanı (%8) kararsızım şeklinde cevap vermişlerdir.
Keman akordu-teorik olarak- konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar
A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine 23 öğretim
elemanı (%92) kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, keman akordu-teorik olarak- konusu ile ilgili hedef ve
hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği
söylenebilir.
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Tablo 4.7.9 Keman öğretim elemanlarının, kemanda yay tekniklerinden legato
tekniğini iki veya daha fazla bağlı, tek tel üzerinde uygulama konusuyla ilgili
hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de
uygulanmalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

19

76

Katılıyorum

4

16

Kararsızım

2

8

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.7.9’da görüldüğü gibi kemanda yay tekniklerinden legato tekniğini
iki veya daha fazla bağlı, tek tel üzerinde uygulama konusuyla ilgili hedef ve hedef
davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine 19
öğretim elemanı (%76) kesinlikle katılıyorum, 4 öğretim elemanı (%16) katılıyorum,
2 öğretim elemanı (%8) kararsızım şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, kemanda yay tekniklerinden legato tekniğini iki veya
daha fazla bağlı, tek tel üzerinde uygulama konusuyla ilgili hedef ve hedef
davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği
söylenebilir.
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Tablo 4.7.10 Keman öğretim elemanlarının, tel değişiklikleri sırasında legato
tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu
keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

16

64

Katılıyorum

9

36

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.7.10’da görüldüğü gibi tel değişiklikleri sırasında legato tekniğini
uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine 16 öğretim elemanı (%64) kesinlikle
katılıyorum, 9 öğretim elemanı (%36) katılıyorum şeklinde cevap vermiştir.
Bu sonuçlara göre, tel değişiklikleri sırasında legato tekniğini uygulama
konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine
de uygulanması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.7.11 Keman öğretim elemanlarının, detaşe tekniğini uygulama konusu
ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de
uygulanmalıdır ifadesine ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

18

72

Katılıyorum

4

16

Kararsızım

3

12

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo 4.7.11’de görüldüğü gibi detaşe tekniğini uygulama konusu ile ilgili
hedef ve hedef davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır
ifadesine 18 öğretim elemanı (%72) kesinlikle katılıyorum, 4 öğretim elemanı (%16)
katılıyorum, 3 öğretim elemanı (%12) kararsızım şeklinde cevap vermişlerdir.
Detaşe tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar
A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine 22 öğretim
elemanı (%88) kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, detaşe tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve
hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği
söylenebilir.
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Tablo

4.7.12

Keman

öğretim

elemanlarının,

detaşe

çeşitleri

(aksanlı

detaşe,portato,noktalı belirtimli detaşe) konusu ile ilgili hedef ve hedef
davranışlar A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine
ilişkin görüşleri

Seçenekler

f

%

Kesinlikle Katılıyorum

18

72

Katılıyorum

7

28

Kararsızım

-

-

Katılmıyorum

-

-

Kesinlikle Katılmıyorum

-

-

Toplam

25

100

Tablo

4.7.12’de

görüldüğü

gibi

detaşe

çeşitleri

(aksanlı

detaşe,portato,noktalı belirtimli detaşe) konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar
A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır ifadesine 18 öğretim
elemanı (%72) kesinlikle katılıyorum, 7 öğretim elemanı (%28) katılıyorum şeklinde
cevap vermişlerdir.
Bu sonuçlara göre, detaşe çeşitleri (aksanlı detaşe,portato,noktalı belirtimli
detaşe) konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanması gerektiği söylenebilir.
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Tablo 4.8 Keman Öğretim Elemanları İle Yapılan İkinci Görüşmeye İlişkin
Genel Nitel Bulgular ve Yorumlar

B.Ç.E. 1(Keman) Dersi’ne ilişkin; tüm ögeleriyle birlikte yazılı olarak

program bulunmaktadır.
Buna göre, B.Ç.E. 1(Keman) Dersi’ne ilişkin tanımsal programların
bulunduğu, fakat bu programlarda hedef, hedef davranış, içerik, öğretme
durumları, sınama ölçme durumları ve değerlendirme işlemleri ögelerinin
yer almadığı, bu ögelerin yer aldığı yazılı bir programın bulunmadığı
anlaşılmaktadır.

Kullanılmakta Olan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim
Programlarına İlişkin Görüşler

bulunan bir öğretim programı bulunmamaktadır. Fakat tanımsal

Etkili bir B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi
düzenlenirken öncelikle hedefler, hedeflere bağlı olarak hedef
davranışlar oluşturulmalıdır. Hedef ve hedef davranışların açık,
anlaşılır olması gerekmektedir. İçeriğin ve öğretme durumlarının da

Öğretme durumlarında esnek düşünülmesi gerektiği, çünkü bu ögenin
düzenlenişinde öğretim elemanlarının rolü büyüktür. Sınama ölçme
durumlarının da hedef ve hedef davranışlara göre düzenlenmesi ve her
davranış için puanlandırma yapılması gerekmektedir.
Buna göre etkili bir B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisi düzenlenirken öncelikle hedef ve hedef davranışların oluşturulması
gerektiği, hedef davranışların hedefe ulaştırıcı nitelikte olması gerektiği,
içerik ve öğretme durumlarının da hedef ve hedef davranışlara göre
düzenlenmesi gerektiği, öğretme durumlarında dersin bireysel bir ders
olduğu göz önüne alınarak esnek olunması gerektiği, bu bağlamda öğretim
elemanının çok önemli rol oynadığı, öğretim elemanlarının öğretme
durumlarını her öğrenci ile örtüştürerek gerçekleştirmesi gerektiği, sınama
ölçme durumlarının hedef ve hedef davranışlara göre düzenlenmesi ve her
davranış için puanlama yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Etkili Bir B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisine İlişkin Görüşler

hedef ve hedef davranışlara göre düzenlenmesi gerekmektedir.
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tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından yayın
simetrik kullanımıyla ilgili hedef ve hedef davranışlara kesinlikle yer
verilmesi gerekmektedir.
Buna göre, oluşturulan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisinde, legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü
açısından yayın simetrik kullanımıyla ilgili hedef davranışlara kesinlikle
yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

öğrenerek gelmekte, bu nedenle de legato tekniği kullanımında sağ el
ve sol el/ kol eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımı ile ilgili
hedef davranışların, A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de
uygulanması gerekmektedir.
Buna göre, A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü

Müzik

Öğretmenliği

Anabilim

Dalları’na

geldiklerinde,

öğrencilerin edindikleri davranışlarda yanlışlıkların olabileceği, bu nedenle
de legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/ kol eşgüdümü açısından
yayın simetrik kullanımı ile ilgili hedef davranışların A.G.S.L. mezunu
öğrencilere de uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.

tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından yayın
asimetrik kullanımı ile ilgili hedef ve hedef davranışlara yer verilmesi
gerekmekte, simetrinin tam kavranılması için asimetriye de ihtiyaç
olmaktadır.
Buna göre, B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde,
legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından yayın
asimetrik kullanımı ile ilgili hedef ve hedef davranışlara yer verilmesi
gerektiği

anlaşılmaktadır.

uygulanmasının,
düşünülmektedir.

birbirini

Zıt

olan

geliştirmesi

kavramların
açısından

öğrenilmesi
önemli

ve

olduğu

B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisinde, Legato Tekniği Kullanımında
Sağ El ve Sol El/Kol Eşgüdümü Açısından Yayın Asimetrik Kullanımı İle İlgili Hedef
Davranışlara Yer verilmesine İlişkin Görüşler

B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, legato

Legato Tekniği Kullanımında Sağ El ve Sol El/Kol Eşgüdümü Açsından Yayın
Simetrik Kullanımı İle İlgili Hedef Davranışların A.G.S.L. Mezunu Keman Öğrencilerine
de Uygulanmasına İlişkin Görüşler

A.G.S.L. mezunu keman öğrencileri, kimi zaman davranışları yanlış

B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisinde ,Legato Tekniği Kullanımında Sağ El ve Sol
El/Kol Eşgüdümü Açısından Yayın Simetrik kullanımı ile
ilgili hedef davranışlara Yer Verilmesine İlişkin Görüşler

B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisinde, legato
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yayın asimetrik kullanımı ile ilgili hedef davranışların, A.G.S.L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerekmektedir. Simetrik
yay kullanımında oluşmuş birtakım yanlışlık ya da eksikliklerin
giderilmesi içinde, legato tekniğinde asimetrik yay kullanımının yani
simetrik yay kullanımının tersinin verilmesi gerekmektedir.

Buna göre, Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü
açısından yayın asimetrik kullanımı ile ilgili hedef davranışların A.G.S.L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği, zıttının verilmesi
sayesinde konunun daha iyi anlaşılıp uygulanabileceği, öğrencinin
karşılaştırma yoluna gideceği anlaşılmaktadır.

genel derslerinin de yoğun oluşu, o dönemde bedensel gelişim içinde
bulunmaları, çok öğretmen değiştirmeleri dolayısıyla farklı kişilerle
çalışmaları nedenleri ile temel tekniklere ilişkin davranış farklılıkları
bulunmaktadır.

Yanlış

edinilmiş

davranışların

daha

sonra

düzeltilmesinin çok zor olduğu da göz önüne alarak, keman eğitimine,
güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği anabilim dalında
başlayan öğrenciler daha avantajlıdır.

Buna göre, A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin, lise eğitimleri sırasında
çalgı dersleri ile birlikte genel derslerinin de yoğun oluşu, fiziksel gelişim
içinde olmaları, farklı öğretmenlerle çalışmaları gibi nedenlerle temel
keman davranışlarında yanlışlık veya eksiklikler olduğu, bu yanlışlık ve
eksikliklerin oturduktan sonra düzeltilmesinin daha güç olduğu, bu nedenle
de keman eğitimine, güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği
anabilim

dalında

anlaşılmaktadır.

başlayan

öğrencilerin

daha

avantajlı

olduğu

A.G.S.L. Mezunu Keman Öğrencileri İle Genel Lise Veya Dengi Okul Çıkışlı Keman Öğrencilerinin Temel Teknikler Açısından Benzerlik ve
Farklılıklarına İlişkin Görüşler

A.G.S.L. öğrencilerinin lisedeki eğitimlerinde; çalgı eğitimleri dışında

Legato Tekniği Kullanımında Sağ El ve Sol El/Kol Eşgüdümü Açısından Yayın Asimetrik Kullanımı
İle İlgili Hedef ve Hedef Davranışların A.G.S.L. Mezunu Keman Öğrencilerine de Uygulanmasına
İlişkin Görüşler

Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından
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bağlı olarak tekrara gözden geçirilmesi gerekmektedir. Öğrenciler
farklı liselerden farklı sorunlarla gelmekte bu nedenle de temel
tekniklerin

sağlamlaştırılması,

varsa

eksikliklerin

giderilmesi,

yanlışlıkların düzeltilmesi gerektedir. Gözden geçirmenin de bir
öğretim programına bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

Buna göre, A.G.S.L. mezunu 1.sınıf keman öğrencilerinin farklı liselerden
gelmeleri sebebiyle farklı sorunlarla karşılaşıldığı, bu sorunların temeline
inerek düzeltilmesi için bir öğretim programına bağlı olarak tekrar gözden
geçirmenin gerektiği anlaşılmaktadır.

keman öğrencilerine aynı B.Ç.E. (Keman) Dersi Öğretim Programı
uygulanabilir fakat A.G.S.L. mezunu öğrenciler için farklı etüt, eser,
genel lise ve dengi okul mezunu öğrenciler için farklı etüt, eser
düşünülmesi gerekmektedir.

Buna göre, A.G.S.L. mezunu keman öğrencileri ile genel lise ve dengi okul
mezunu keman öğrencileri için aynı hedef ve hedef davranışlar kullanılarak
eğitim sürecinin gerçekleşeceği fakat düzeyleri dikkate alınarak materyal
olarak farklı etüt ve eserler düşünülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

A.G.S.L. Mezunu Keman Öğrencileri İle Genel Lise ve Dengi Okul Mezunu Keman
Öğrencilerinin Hazır Bulunuşlukları Dikkate Alınarak, Aynı B.Ç.E. (Keman) Dersi
Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Görüşler

A.G.S.L. mezunu keman öğrencileri ile genel lise ve dengi okul mezunu

A.G.S.L. Mezunu 1. Sınıf Keman Öğrencilerinin, Bir Öğretim Programına Bağlı Olarak
Tekrar Gözden Geçirilmesine İlişkin Görüşler

A.G.S.L. mezunu 1.sınıf keman öğrencilerinin bir öğretim programına
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Tablo 4.9 Beşinci Alt Probleme İlişkin Nitel Gözlem İle İlgili Bulgu ve Yorumlar

4.9.1 Oluşturulan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğretim Programı
Model Önerisi’nin A.G.S.L. Çıkışlı 1. Sınıf Keman Öğrencilerine
Uygulanmasına İlişkin Genel, Nitel Gözlem Değerlendirmeleri

Keman Üzerine Taşınmamış Sistematik Yay Çalışmaları İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencilerin hepsinin sağ eli yay üzerine 2.Değerlendirme: Öğrencilerin hepsinin sağ eli yay üzerine
doğru yerleştirmede işaret parmağının ikinci boğumunun doğru yerleştirmede işaret parmağının ikinci boğumunun
hemen altının yayla temasını, orta ve yüzük parmağının ikinci hemen altının yayla temasını, orta ve yüzük parmağının ikinci
boğumunun yayla temasını, serçe parmağın yayın orta ve boğumunun yayla temasını, serçe parmağın yayın orta ve
dipte kullanımıyla ilgili olarak doğal bir kavisle yayın dipte kullanımıyla ilgili olarak doğal bir kavisle yayın
üzerinde konumlanmasını, baş parmağın yayın tahtası ve üzerinde konumlanmasını, baş parmağın yayın tahtası ve
kılları arasındaki topuğun uzantısıyla temasını uygun bir kılları arasındaki topuğun uzantısıyla temasını uygun bir
Öğrencilerin
biçimde sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencilerin, yayın biçimde
sağladığı
gözlemlenmektedir.
kıllarının tellere,elin doğal basıncı ile daha çok yapışmasını hepsinin yayın kıllarının tellere,elin doğal basıncı ile daha çok
sağlamak için sağ eli yayın büyük kısmına doğru hafifçe yapışmasını sağlamak için sağ eli yayın büyük kısmına doğru
çevirdiği gözlemlenmektedir. Yayın ortada kullanımı için ön hafifçe çevirdiği gözlemlenmektedir. Yayın ortada kullanımı
çalışma olan sağ eli/kolu vücuda dik biçimde uzatarak yayı için ön çalışma olan sağ eli/kolu vücuda dik biçimde uzatarak
vücuda paralel tutma, tam kıl özelliği için ön çalışma olan yay yayı vücuda paralel tutma, tam kıl özelliği için ön çalışma
kıllarını yere ve yayı vücuda paralel tutma, yayın dipte olan yay kıllarını yere ve yayı vücuda paralel tutma, yayın
kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda paralelliğe dikkat dipte kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda paralelliğe
ederek sola uzatıp dış/yan bileğin içbükey konumunu sağlama dikkat ederek sola uzatıp dış/yan bileğin içbükey konumunu
ve yayın uçta kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda sağlama ve yayın uçta kullanımı için ön çalışma olan yayı
paralelliğe dikkat ederek sağa uzatıp iç/yan bileğin içbükey vücuda paralelliğe dikkat ederek sağa uzatıp iç/yan bileğin
konumunu
sağlamayı
uygun
biçimde
yaptıkları içbükey konumunu sağlamayı uygun biçimde yaptığı
gözlemlenmektedir. Yayın uçta kullanımına ilişkin ön gözlemlenmektedir. Yayın uçta kullanımına ilişkin ön
çalışmada sağ el serçe parmağın,iç/yan bileğin içbükey çalışmada sağ el serçe parmağın,iç/yan bileğin içbükey
konumuna uygun olarak gerginleşmesinin sağlandığı da konumuna uygun olarak gerginleşmesinin sağlandığı da
gözlemlenmektedir. Fakat bir öğrencinin yayın dipte gözlemlenmektedir. Dördüncü öğrenci, ,ikinci gözleme
kullanımı için ön çalışma olan yayın vücuda paralelliğine katılmamıştır.
dikkat ederek kolu sola uzatma böylece dış/yan bileğin
içbükey konumunu sağlamada yayın ucunu topuğa göre
daha yukarıda tuttuğu gözlemlenmektedir.
Genel Değerlendirme: Öğrencilerin ilk gözlem yapılmadan önce verilen eğitime bağlı olarak, keman üzerine taşınmamış
sistematik yay çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Bu boyuta ilişkin olan, sağ eli keman üzerine
yerleştirme ve parmakların konumu ve yayın keman üzerine taşınmadan, değişik durumlarda tutulması konularıyla ilintili hedef
davranışları doğru olarak gerçekleştirdikleri gözlemlenmektedir.

Keman ve Sol Ele İlişkin Tutuş ve Duruş İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme: Kemanı,keman sapı çok önde ve yanda
olmayacak biçimde, sol omuzun uzantısı şeklinde ve sağ
omuzun paralelinde tutmaya ilişkin olarak; bir öğrencinin
kemanı önde tuttuğu, diğer öğrencilerin keman sapını
aşağıya düşürdüğü gözlemlenmektedir. Sol elin kol ve
bilek yapısı ile göreceli olarak tuşeye dik bir biçimde
konumlanmasına ilişkin olarak; öğrencilerin bazılarının bileği
tuşeye doğru hafifçe büktüğü, bazılarının sol elin kol ve
bilek yapısı ile göreceli olarak tuşeye dik bir biçimde
konumladığı, bazılarının dirseğinin hafifçe geride olduğu,
bazılarının da dirseğinin geride olduğu buna bağlı olarak da
bir öğrenci dışındaki öğrencilerin sol elin kol ve bilek yapısı
ile
göreceli
olarak
tuşeye
dik
bir
biçimde
konumlanamadığı gözlemlenmektedir. Sol el başparmağın
geriye doğru, doğal ve yumuşak bir kavisle konumlanmasını;
birinci, gözleme katılan tüm öğrencilerin sağladıkları
gözlemlenmektedir. Sol el işaret parmağın tuşeyle temasını
sağlamaya ilişkin olarak; bazı öğrencilerin işaret parmağını
geriye çekerek tuşeyle temas ettirmediği, bazı öğrencilerin
de, işaret parmağının tuşeyle temasını sadece dördüncü
parmak kullanımında sağladığı ya da işaret parmağını
tuşeyle temas ettirmek amacıyla sol elini çevirdiği bu
nedenle
de
sol
elin
konumunun
bozulduğu
gözlemlenmektedir. Parmakların aynı tel üzerinde doğal
konuma uygun, dik bir biçimde basmasıyla ilgili bilek ve

2.Değerlendirme: Kemanı,keman sapı çok önde ve yanda
olmayacak biçimde, sol omuzun uzantısı şeklinde ve sağ
omuzun paralelinde tutmaya ilişkin olarak;bir öğrencinin
keman sapını çok az olmak üzere aşağıya düşürdüğü,
başka bir öğrencinin keman sapı çok önde ve yanda
olmayacak biçimde, sol omuzun uzantısı şeklinde ve sağ
omuzun paralelinde tuttuğu, diğer bir öğrencinin keman
sapını çok az olmak üzere aşağıya düşürdüğü
gözlemlenmektedir. Sol elin kol ve bilek yapısı ile göreceli
olarak tuşeye dik bir biçimde konumlanmasını; gözleme
katılan
tüm
öğrencilerin
sağlayabildikleri
gözlemlenmektedir. Sol el başparmağın geriye doğru, doğal
ve yumuşak bir kavisle konumlanmasını; tüm öğrencilerin
sağladıkları gözlemlenmektedir. Sol el işaret parmağın
tuşeyle temasını sağlamaya ilişkin olarak; öğrencilerin
çoğunun işaret parmaklarını hafifçe geriye çektikleri
böylece tuşeyle temas sağladıkları, bir öğrencinin de işaret
parmağını hafifçe geriye çektiği böylece tuşeyle temas
sağladığı fakat nadiren işaret parmağın tuşeyle temasının
kesildiği gözlemlenmektedir. Parmakların aynı tel üzerinde
doğal konuma uygun, dik bir biçimde basmasıyla ilgili bilek
ve dirseğin açısal konum almasına ilişkin olarak; gözleme
katılan öğrencilerin bilek ve dirseklerinin açısal konumlar
aldığı, buna bağlı olarak da notalara dik biçimde
basılmanın sağlandığı gözlemlenmektedir. Sol dirseğin,
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dirseğin açısal konum almasına ilişkin olarak; gözleme
katılan tüm öğrencilerin bilek ve dirseklerinin açısal
konumlar almadığı, buna bağlı olarak bazı notalara dik
basmanın gerçekleşmediği gözlemlenmektedir. Sol
dirseğin, parmaklar tel değiştirdikçe; kalın tellerde içeri ve
ince tellerde dışarı olmak üzere açısal konumlar almasına
ilişkin olarak; öğrencilerin hepsinin tel değişikliklerini
dirseğin
açısal
konumlarıyla
ilişkilendirmemeleri
nedeniyle notalara dik biçimde basmayı sağlayamadıkları,
bir öğrencinin tel değişikliklerini sol el ve bilekle
ilişkilendirdiği, elini çevirdiği gözlemlenmektedir.

parmaklar tel değiştirdikçe; kalın tellerde içeri ve ince tellerde
dışarı olmak üzere açısal konumlar almasını bir öğrencinin
orta düzeyde sağladığı, gözleme katılan diğer öğrencilerin
tam olarak sağladığı ve buna bağlı olarak sol elin/kolun
tellere göre dik olarak konumlandığı ve parmakların
tellere dik olarak bastığı gözlemlenmektedir. Dördüncü
öğrenci, ikinci gözleme katılmamıştır.

Genel Değerlendirme: Öğrencilerin, keman ve sol ele ilişkin tutuş ve duruş boyutuyla ilgili olarak ilk gözlemlerinde; sol el
başparmağın geriye doğru, doğal ve yumuşak bir kavisle konumlanmasını sağlama davranışı dışında diğer davranışları yanlış
olarak gerçekleştirdikleri ya da hiç gerçekleştiremedikleri gözlemlenmektedir. Aynı boyuta ilişkin ikinci gözlemde, yine sol el
başparmağın geriye doğru, doğal ve yumuşak bir kavisle konumlanmasını sağlama davranışı dışındaki diğer davranışların
bazılarının tam olarak düzeltilerek doğru şekilde sağlandığı bazılarının ise tam olmasa da kısmen düzeltilerek gelişme sağladığı
gözlemlenmektedir.

Keman Tutuşla İlişkili Keman Üzerine Taşınan Sistematik Yay Hareketleri İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Yay keman üzerindeyken ,yayın orta ve dip
kısmında dirseğin bilekten daha düşük bir seviyede
konumlanmasına ilişkin olarak; bazı öğrencilerin dirseği
bilekten daha düşük konumda tuttukları böylece yayın
orta ve dipte kullanımında sağ kolun doğal ağırlığını yaya
aktardıkları, bazı öğrencilerin de dirsek ve bileklerinin
aynı konumda olduğu böylece yayın ortada ve dipte
kullanımında
sağ
elin
doğal
ağırlığını
yaya
aktaramadıkları
gözlemlenmektedir.
Yayın
keman
üzerinde, dip bölgede dış/yan bileğin içbükey konumunu ve
uç bölgede iç/yan bileğin içbükey konumunu sağlamaya
ilişkin; bir öğrencinin uç bölgeyi iç/yan bilek, dip bölgeyi
dış/yan bilek hareketleriyle ilişkilendirmediği buna bağlı
olarak da yayda paralelliğin bozulduğu, bazı öğrencilerin
uç bölgeyi iç/yan bilek, dip bölgeyi dış/yan bilek
hareketleriyle ilişkilendirdiği ve buna bağlı olarak yayda
paralelliğin sağlandığı, bir öğrencinin de yayın dip
bölgesinde eşiğe paralelliği korurken sağ bileğini dışarıya
çıkararak iç bilek yardımı aldığı bu nedenle de yayın
döndürülerek tam kıl özelliğini yitirdiği, yayın uç
bölgesinde de iç/yan bileğin içbükey konumunu sağlamayıp
arka kolu geriye çektiği böylece eşiğe paralelliğin
bozulduğu gözlemlenmektedir. Yayın orta kısmından uç
kısmına geldikçe, suni basınç gereksinimini gidermeye
ilişkin; öğrencilerin bir kısmının işaret parmaklarıyla
basıncı dengeledikleri, bir kısmının da
işaret
parmaklarıyla basıncı dengelemediği bu nedenle suni
basınç gereksinimi olan uç bölgelerde bu gereksinimin
Değişen
tel
sağlanamadığı
gözlemlenmektedir.
kalınlıklarına ilişkin; tüm öğrencilerin ince tellerde eşiğe
yaklaşmadığı buna bağlı olarak ta nitelikli ses elde
edemedikleri gözlemlenmektedir. Sağ elin açısını tel
değişiklikleri sırasında yay diğer tellere deymeyecek şekilde
ayarlamaya ilişkin; tüm öğrencilerin üst tellere gidişte
bilek,
alt
tellere
gidişte
dirsek
hareketleriyle
ilişkilendirmedikleri ve bir öğrencinin yayının diğer
tellere deydiği gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Yay keman üzerindeyken ,yayın orta ve dip
kısmında dirseğin bilekten daha düşük bir seviyede
konumlanmasına ilişkin olarak; gözleme katılan tüm
öğrencilerin dirseği bilekten daha düşük konumda
tuttukları böylece yayın orta ve dipte kullanımında sağ
kolun
doğal
ağırlığını
yaya
aktardıkları
gözlemlenmektedir. Yayın keman üzerinde, dip bölgede
dış/yan bileğin içbükey konumunu ve uç bölgede iç/yan
bileğin içbükey konumunu sağlamaya ilişkin; gözleme
katılan tüm öğrencilerin uç bölgeyi iç/yan bilek, dip
bölgeyi dış/yan bilek hareketleriyle ilişkilendirdiği ve buna
bağlı olarak yayda paralelliğin ve tam kıl özelliğinin
sağlandığı gözlemlenmektedir. Yayın orta kısmından uç
kısmına geldikçe, suni basınç gereksinimini gidermeye
ilişkin; gözleme katılan tüm öğrencilerin işaret
parmaklarıyla basıncı dengeledikleri, böylece suni basınç
gereksinimi olan uç bölgelerde bu gereksinimin sağlandığı
gözlemlenmektedir. Değişen tel kalınlıklarına ilişkin; bir
öğrencinin ince tellerde eşiğe yaklaştığı, bazı öğrencilerin
ince tellerde eşiğe yaklaşmadığı gözlemlenmekte, buna
bağlı olarak nitelikli ses elde edilemediği duyulmaktadır.
Sağ elin açısını tel değişiklikleri sırasında yay diğer tellere
deymeyecek şekilde ayarlamaya ilişkin; gözleme katılan tüm
öğrencilerin tel değişikliklerini üst tellere gidişte bilek, alt
tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirdikleri,
öğrencilerin
yayının
diğer
tellere
deymediği
gözlemlenmektedir. Dördüncü öğrenci ikinci gözleme
katılmamıştır.

Genel Değerlendirme:Keman tutuşla ilişkili keman üzerine taşınan sistematik yay hareketleri boyutuyla ilgili olarak, ilk
gözlemde öğrencilerden bazılarının davranışları doğru olarak gerçekleştirdiği bazılarının yanlış olarak gerçekleştirildiği
gözlemlenmektedir. Aynı boyutta, ikinci gözlemde doğru olarak gerçekleştirilen davranışların gerileme kaydetmediği yanlış
davranışlarında düzeltildiği gözlemlenmektedir. Birinci gözlemde bütün öğrencilerin yanlış olarak gerçekleştirdiği değişen tel
kalınlıklarına göre yayın eşiğe uzaklığını ayarlama ve sağ elin açısını, tel değişiklikleri sırasında yay diğer tellere deymeyecek
şekilde; üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirme davranışlarının ikinci gözlemde düzeltildiği
de gözlemlenmektedir.
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Sol Ele İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme: Sol elin tellere göre olan doğal
konumlarında, notalara dik bir biçimde basmasına ilişkin; bir
öğrencinin sol bileğinin dik konumunu kaybettiği, bir
öğrencinin sol kolunun tellere göre açısal konumlar aldığı
durumlarda sol elin tellere göre olan doğal konumlarında,
notalara dik bir biçimde bastığı fakat açısal konumlar
alınmadığın da notalara dik biçimde basılmadığı, iki
öğrencinin
de
dirseğinin
geride
olduğu
gözlemlenmektedir. Bunlara bağlı olarak sol elin tellere göre
olan doğal konumlarında, notalara dik bir biçimde
basmasının
sağlanamadığı
görülmektedir.
İşaret
parmağının telle temasına ilişkin; bir öğrencinin diğer çalıcı
parmaklar kullanımında işaret parmağının telle temasını
bazen kestiği, bir öğrencinin işaret parmağının telle
temasını sadece dördüncü parmak kullanımında sağladığı
diğer parmak kullanımlarında havaya kaldırdığı, diğer
öğrencilerinde
işaret
parmağının
telle
temasını
sağlayamadığı gözlemlenmektedir. Eser çalınırken sol el
parmakların tonal konumlarına ilişkin; tüm öğrencilerin
parmaklarını tonal konumlara uygun tele basmaya hazır
halde bekletmediği gözlemlenmektedir. Sol el dördüncü
parmak kullanımına ilişkin; tüm öğrencilerin içeriye doğru
dirsek desteği vermediği böylece nitelikli ses elde
edemediği ve dördüncü parmakta pesleşme olduğu
gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Sol elin tellere göre olan doğal
konumlarında, notalara dik bir biçimde basmasına ilişkin;
tüm öğrencilerin sol bileğinin dik konumunu sağladığı, sol
kolun tellere göre açısal konumlar alarak sol elin tellere
göre olan doğal konumlarda dik biçimde basmasını
sağladıkları gözlemlenmektedir. İşaret parmağının telle
temasına ilişkin; öğrencilerin bir kısmının sol el işaret
parmağın telle temasını, diğer çalıcı parmaklar
kullanımında da sağladıkları, bir öğrencinin de bu teması
sağladığı
fakat
bazen
temasın
kesildiği
gözlemlenmektedir. . Eser çalınırken sol el parmakların tonal
konumlarına ilişkin; gözleme katılan tüm öğrencilerin
parmaklarını tonal konumlara uygun tele basmaya hazır
halde beklettiği gözlemlenmektedir.
Sol el dördüncü
parmak kullanımına ilişkin; gözleme katılan tüm
öğrencilerin dirsek desteği verdiği böylece dördüncü
parmak kullanımında nitelikli ses elde edilerek pesleşme
olmadığı gözlemlenmektedir. Dördüncü öğrenci ikinci
gözleme katılmamıştır.

Genel Değerlendirme:Sol ele ilişkin hareketler ile ilgili boyuta göre, öğrencilerin bu boyut ile ilgili davranışları ilk gözlemde
gerçekleştiremedikleri gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde, yanlış olan bu davranışları doğru bir şekilde gerçekleştirdikleri
veya gelişme kaydettikleri gözlemlenmektedir.

Legato Tekniğine İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el
eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımına ilişkin;
öğrencilerin kısmen yayda simetriyi sağladığı,
yayı
yetiremeyip hızı arttırdığı, yayı yetiremeyip sıkıştığı, her
notada eşit yay düşünemeyip yayı dipten uca etkin bir
biçimde kullanamadığı gözlemlenmektedir. Legato tekniği
kullanımında sağ el ve sol el eşgüdümü açısından yayın
asimetrik kullanımına ilişkin; tüm öğrencilerin asimetrik
yay kullanımını uygulayamadığı gözlemlenmektedir.
Legato tekniği kullanımında nitelikli ses elde etmeye ilişkin;
tüm öğrencilerinde yayda homojenliğe bağlı olarak
nitelikli ses elde edemedikleri, bir öğrencinin sesleri
birbirine bulaştığı,
bazı öğrencilerin seslerinin silik
geldiği, ayrıca yine bir öğrencinin yayının diğer tellere
çarptığı gözlemlenmektedir. Tel değişikliklerini sağ el/kolu
bilek dirsek hareketleriyle sağlamaya ilişkin; tüm
öğrencilerinde üst tellere gidişte bilek, alt tellere gidişte
dirsek
hareketleriyle
ilişkilendirmedikleri
gözlemlenmektedir. Legato tekniğinde tel değişiklikleri
yapılırken yayın uç kısmında suni basınç gereksinimine
ilişkin; tüm öğrencilerinde işaret parmağıyla yaya hafifçe
basınç vermediği gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el
eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımına ilişkin;
gözleme katılan tüm öğrencilerin yayın simetrik
kullanımını sağlayarak her notaya eşit uzunlukta yay ve
eşit hız sağladığı gözlemlenmektedir. Legato tekniği
kullanımında sağ el ve sol el eşgüdümü açısından yayın
asimetrik kullanımına ilişkin; öğrencilerin bir kısmının
asimetrik yay kullanımını uygulayamadığı, bir öğrencinin
ise uygulamaya çalıştığı fakat başarılı olamadığı
gözlemlenmektedir. Legato tekniği kullanımında nitelikli ses
elde etmeye ilişkin; tüm öğrencilerinde yayda homojenliğe
bağlı olarak nitelikli ses elde ettikleri, seslerin tane tane ve
net geldiği gözlemlenmektedir. Tel değişikliklerini sağ
el/kolu bilek dirsek hareketleriyle sağlamaya ilişkin; tüm
öğrencilerinde üst tellere gidişte bilek, alt tellere gidişte
dirsek hareketleriyle ilişkilendirdiği gözlemlenmektedir.
Ayrıca buna bağlı olarak öğrencilerin yayının diğer tellere
çarpmadığı görülmektedir. Legato tekniğinde tel değişiklikleri
yapılırken yayın uç kısmında suni basınç gereksinimine
ilişkin; tüm öğrencilerinde işaret parmağıyla yaya hafifçe
basınç verdiği gözlemlenmektedir. Dördüncü öğrenci ikinci
gözleme katılmamıştır.

Genel Değerlendirme:Legato tekniğine ilişkin hareketler boyutuna göre, öğrencilerin bu boyut ile ilgili davranışları ilk
gözlemde gerçekleştiremedikleri gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde, yanlış olan bu davranışları doğru bir şekilde
gerçekleştirdikleri veya gelişme kaydettikleri gözlemlenmektedir. İlk gözlemde yayın simetrik kullanımının kısmen sağladığı
fakat ikinci gözlemde simetrik kullanımın tamamen sağladığı gözlemlenmektedir. Asimetrik yay kullanımının her iki gözlemde
de bütün öğrenciler tarafından gerçekleştirilemediği fakat bir öğrencinin asimetrik yay kullanımına ilişkin gelişmeler kaydettiği
de görülmektedir.
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Detaşe Tekniğine İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme: Detaşe tekniğini yayın üst yarısında bilek
hareketleriyle ilişkilendirmeye ilişkin; tüm öğrencilerinde
bilek hareketlerini kullanmadıkları, bazı öğrencilerin
detaşe
tekniğini
sadece
dirsek
hareketleriyle
ilişkilendirdiği, buna bağlı olarak bir öğrencinin yayının
tuşeye kaydığı da görülmektedir. Bir öğrencinin arka kol
yardımı aldığı ve bir öğrencinin bilek hareketlerini
kullanmayarak yayın üst yarısını da etkin şekilde
kullanmadığı gözlemlenmektedir. Detaşe tekniğinde yay
kullanımı sırasında basıncı dengelemeye ilişkin; tüm
öğrencilerinde işaret parmağıyla basıncı dengelemediği,
seslerin nitelikli duyulmadığı gözlemlenmektedir. Detaşe
tekniğinde, yayda eşitliği, uzunluğu ve yeri sağlamayla
ilişkin;
tüm
öğrencilerinde
başarılı
olamadığı,
öğrencilerinin
birçoğunun
yayın
ucuna
kadar
gelemeyerek
ortada
sıkıştığı
gözlemlenmektedir.
Öğrencilerin yayda uzunluk, hız ve yerini ayarlayamamasıyla
ilişkili olarak yay değişimlerinde “kıt, kıt” seslerini elde
edemedikleri de gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Detaşe tekniğini yayın üst yarısında bilek
hareketleriyle ilişkilendirmeye ilişkin; öğrencilerin bir
çoğunun üst yarıyı ön kol ve ön kola ilişkin bilek
hareketleriyle ilişkilendirdiği buna bağlı olarak yayın
tuşeye kaymadığı gözlemlenmektedir. Bir öğrencinin bilek
hareketlerini kullanmadan sadece dirsek yardımıyla yayın
üst
yarısında
detaşe
tekniğini
gerçekleştirdiği
gözlemlenmektedir. Detaşe tekniğinde yay kullanımı
sırasında basıncı dengelemeye ilişkin; tüm öğrencilerinde
işaret parmağıyla basıncı dengelediği, seslerin nitelikli
duyulduğu gözlemlenmektedir. Detaşe tekniğinde, yayda
eşitliği, uzunluğu ve yeri sağlamaya ilişkin; tüm
öğrencilerinde başarılı olarak yayın yerini, uzunluğunu ve
hızını uygun biçimde sağladığı gözlemlenmektedir.
Öğrencilerin yayda uzunluk, hız ve yeri uygun biçimde
ayarlamalarıyla ilişkili olarak yay değişimlerinde “kıt,kıt”
seslerinin elde edildiği gözlemlenmektedir. Dördüncü
öğrenci ikinci gözleme katılmamıştır.

Genel Değerlendirme: Detaşe tekniğine ilişkin hareketler boyutuna göre, öğrencilerin ilk gözlemde detaşe tekniğine ilişkin
davranışları doğru olarak gerçekleştiremediği fakat ikinci gözlemde bu davranışları düzelterek detaşe tekniğini doğru biçimde
kullandıkları gözlemlenmektedir. Yayda basınç, uzunluk, detaşe yeri ve hızına bağlı tüm yanlış davranışların düzeltildiği fakat
bilek hareketlerini kullanmaya ilişkin davranışı bir öğrencinin düzeltemediği gözlemlenmektedir.

Tablo 4.9.1’de görüldüğü gibi, B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı
Model Önerisinin ilk boyutu olarak ele alınan “keman üzerine taşınmamış sistematik
yay çalışmaları” ile ilgili davranışların iki gözlem sonunda, hemen hemen istenilen
düzeyde gerçekleştirildiği söylenebilir. İlerleyen boyutlarda öğrencilerin, keman
üzerine taşınmamış sistematik yay çalışmalarını, yayı keman üzerine taşıdıklarında
kazandırılması hedeflenen davranışlarla örtüştürerek planlanan süreç içerisindeki
çalışmalarını sürdürdükleri söylenebilir.
Genel olarak bakıldığında, “keman ve sol ele ilişkin tutuş ve duruş, keman
tutuşla ilişkili keman üzerine taşınan sistematik yay hareketleri, sol ele ilişkin
hareketler, legato tekniğine ilişkin hareketler, detaşe tekniğine ilişkin hareketler”
boyutlarındaki davranışların, birinci değerlendirmede tam olarak uygulanmadığı ya
da hiç gerçekleştirilemediği gözlemlenmektedir. Kemanda temel tekniklerdeki
herhangi bir aksaklığın bir sonraki aşamada diğer davranışları etkileyip büyüyerek
devam

ettiği

söylenebilir.

İkinci

değerlendirmede

öğrencilerin

yanlış

gerçekleştirdikleri davranışların ya tam olarak düzeltildiği ya da aksaklıkların
düzeltilmesi yolunda ilerleme kaydedildiği söylenebilir.
Legato tekniği kullanımında, sağ el sol el eşgüdümü açısından yayın
asimetrik kullanımına ilişkin davranışta, anlamlı bir değişme kaydedilememiştir.
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Ancak öğrencilerin gözlem sırasında, asimetrik yay kullanımına ilişkin sekiz bağlı
etüdü yayda sıkışmadan çaldıkları göz önüne alınırsa, asimetrik yay kullanımında
gözle görülür derecede açık olmamakla beraber gelişme kaydettikleri düşünülebilir.
“Simetrinin tam öğrenilmesi için asimetri de çalıştırılarak karşılaştırılmalıdır.
Tekniğin, becerinin tam öğrenilebilmesi için zıttını da ortaya koymak gerekir. Bu
hayatın içinde dolayısıyla öğrenmede vardır. Zıtların birliği gerekir” (G.A., 6, 1-4).
Zıtların birbirini öğrettiği düşüncesiyle de, legato tekniği kullanımında simetrik ve
asimetrik yay kullanımının birlikte verilmesi gerektiği söylenebilir.
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BÖLÜM V

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde araştırma bulgularıyla ulaşılan sonuçlar, uzman görüşlerinden
de yararlanılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda geliştirilen öneriler,
araştırmacıya öneriler ve uygulayıcıya önerilere yer verilmiştir.

5.1 Sonuçlar

Keman öğretim elemanlarının kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) Dersi
Öğretim Programları’na ilişkin görüşleri doğrultusunda, kullanılmakta olan öğretim
programlarında program ögelerinden hedeflerin bulunduğu (%64) fakat hedeflerin
sınıf seviyesine kısmen ve çok az (%52) uygun olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Öğretim programlarında hedeflerin bulunmasının ön koşul olduğu
tartışılmaz bir durum oluştursa da, bu hedeflerin sıralı ve aşamalı bir şekilde yer
alması da son derece önemlidir. Keman öğretim elemanlarının kullanılmakta olan
B.Ç.E. 1 (Keman) Dersi Öğretim Programları’na ilişkin görüşleri doğrultusunda,
hedeflerin büyük ölçüde (%44) ve tamamen (%20) sıralı ve aşamalı olduğu ortaya
çıkmaktadır.

Keman öğretim elemanlarının kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) Dersi
Öğretim Programları’na ilişkin görüşleri doğrultusunda, programların birçoğunda
hedef davranışların bulunmadığı (%64) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının kullanılmakta olan B.Ç.E. 1 (Keman) Dersi
Öğretim Programları’na ilişkin görüşleri doğrultusunda, programların birçoğunda
ünitelerin bulunmadığı (%64) fakat yine birçoğunda konuların bulunduğu (%68)
sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretim elemanları çoğunlukla bu ders için tanımsal
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program niteliğindeki programları kullanmaktadırlar. Bu programlarda daha çok
konular ya da hedefler bulunmaktadır.

Keman öğretim elemanlarının kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi
Öğretim Programları’na ilişkin görüşleri doğrultusunda, konu ve varsa ünitelerin
hedefler ile tutarlılığına bakıldığında konu ve ünitelerin hedeflerle çok az (%48), hiç
(%20) düzeyde tutarlı oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi
Öğretim Programları’na ilişkin görüşleri doğrultusunda, programların bir çoğunda
yöntem ve tekniklerin bulunmadığı (%72), yöntem ve tekniklerin bulunduğu
programlarda ise bu yöntem ve tekniklerin hedefe çok az (%28) ve hiç (%48)
düzeyde uygun olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi
Öğretim Programları’na ilişkin görüşleri doğrultusunda, programların bir çoğunda
öğretme durumlarının bulunmadığı (%68), öğretme durumlarının bulunduğu öğretim
programlarında ise öğretme durumlarının hedef ve hedef davranışlarla tutarlı
olmadığı (%64) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi
Öğretim Programları’na ilişkin görüşleri doğrultusunda, programların bir çoğunda
sınama ölçme durumlarının bulunmadığı (%68), bulunan programlarda ise sınama
ölçme durumlarının hedeflerle çok az (%12) ve hiç (%60) düzeyde tutarlı olduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır. Yine, Kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim
Programları’nda

değerlendirme

işlemlerinin

bulunmadığı

(%68)

sonuçlarına

ulaşılmıştır.

Öğretim programı ögelerini içeren B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim
programlarının bulunmadığı, kullanılan programların tanımsal program niteliğinde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç eğitimin planlı, programlı ve aşamalı bir
süreç olduğu gerçeğiyle çelişmektedir. Bu nedenle tüm ögeleri bulunan B.Ç.E.
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1(Keman) Dersi Öğretim Programları’nın planlı biçimde istendik davranış değişikliği
kazandırabilmek için gerekli olduğu söylenebilir.

Etkili bir B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı’nın öncelikle
hedeflerinin belirlenmesi daha sonra hedeflere ilişkin hedef davranışların
belirlenmesi gerektiği saptanmıştır. Hedeflerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor
ağırlıklarının, bireysel derslerde değişebileceği, hedeflerin ayrıntılı fakat aynı
zamanda sınırlı, hedef davranışlara dönüştürülebilir nitelikte olması gerektiği
birbirini destekler nitelikte sıralı ve aşamalı bir şekilde olması gerektiği sonuçlarına
ulaşılmıştır. Hedef davranışların hedefe ulaştırıcı nitelikte, basitten zora doğru sıralı
ve aşamalı, birbirinin önkoşulu şeklinde olması gerekmektedir. Bu sonuçlarda göz
önüne alınarak oluşturulan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Modeli’nde,
temel keman tekniklerini içeren, öğrenciye kemancı kişiliği ve kimliği kazandıracak
nitelikte hedef ve hedef davranışların bulunması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, legato tekniği kullanımında sağ el ve sol
el/kol eşgüdümü açısından yayın simetrik ve asimetrik kullanımına ilişkin hedef ve
hedef davranışlara yer verilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Öneri’nde, keman eğitimi sürecine başlarken
yapılması gereken duruş- tutuşa ilişkin hedef ve hedef davranışlara yer verilmesi
gerektiği (%100) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, sağ eli yay üzerine doğru yerleştirme ile
ilgili hedef ve hedef davranışlara yer verilmesi gerektiği (%96) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, yayın keman üzerine taşınması ve
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değişik durumlarda (dip, orta, uç) sağ elin/ kolun konumu konusuyla ilgili hedef ve
hedef davranışlara yer verilmesi gerektiği (%88) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi
sağlayan belli başlı kurallar konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlara yer
verilmesi gerektiği (%100) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, sol ve sağ eli/kolu tellere (sol,re,la,mi)
göre konumlandırma ilgili hedef ve hedef davranışlara yer verilmesi gerektiği
(%100) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, sol ve sağ elin/kolun konumlandığı
teller ve üzerindeki notaların bütün yay, üst yarı ve alt yarıda bağsız çalınması
konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlara yer verilmesi gerektiği (%100) sonucuna
ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, tüm telleri kapsayan, yayın değişik
durumlarında (dip,orta,uç) iki bağlı çalışmalara yer verilmesi gerektiği (%100)
sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, keman akordu-teorik olarak- konusu ile
ilgili hedef ve hedef davranışlara yer verilmesi gerektiği (%80) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, kemanda yay tekniklerinden legato
tekniğini iki veya daha fazla bağlı, tek tel üzerinde uygulama konusu ile ilgili hedef
ve hedef davranışlara yer verilmesi gerektiği (%92) sonucuna ulaşılmıştır.
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Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, tel değişiklikleri sırasında legato
tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlara ter verilmesi
gerektiği (%96) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, detaşe tekniğini uygulama konusu ile
ilgili hedef ve hedef davranışlara yer verilmesi gerektiği (%100) sonucuna
ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, B.Ç.E. 1(Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde, detaşe çeşitleri (aksanlı detaşe,belirtimli
detaşe,portato,noktalı belirtimli detaşe) konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlara
ter verilmemesi gerektiği (%72) sonucuna ulaşılmıştır.

Etkili bir B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programının, hedef ve hedef
davranışları ortaya konulduktan sonra içerik, öğretme durumları, sınama ölçme
durumları ve değerlendirme işlemlerinin oluşturulması gerekmektedir. İçerik
boyutunda hedef ve hedef davranışlarla tutarlı konu ve ünitelerin belirlenmesi ve bu
konular ve ünitelerle dolayısıyla hedef ve hedef davranışlarla tutarlı yöntem ve
tekniklerin belirlenmesi gerektiği, içeriğin basitten karmaşığa ve öz bir şekilde
olması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretme durumlarının da hedef ve hedef
davranışlarla tutarlı olarak oluşturulması gerekmektedir. Öğretme durumlarının
hedefe hizmet edici, öğrenci seviyesine uygun ve tatmin edici, ekonomik,
kendisinden önce gelen öğrenmelere dayalı ve kendisinden sonra gelecek
öğrenmelere hazırlayıcı nitelikte olması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Sınama ölçme durumları ve değerlendirme işlemlerinin hedef ve hedef
davranışlarla tutarlı olması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Oluşturulacak sınama
ölçme durumları ve değerlendirme işlemlerinin, hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını,
ulaşıldıysa ne derece ulaşıldığını saptayacak nitelik taşıması gerekmektedir.
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A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin lise eğitimleri sırasında çalgı
dersleri ile birlikte genel derslerinin de yoğun olması, o dönemde fiziksel gelişim
içinde olmaları, farklı öğretmenlerle çalışmaları gibi nedenlerle temel davranışlarında
yanlışlık ya da eksikliklerin olduğu anlaşılmaktadır. Bu yanlışlık ve eksikliklerin
belli aşamalar kaydedildikten sonra düzeltilmesi çok zor olduğu sonuçlarına
varılmıştır.

Temel davranışların yanlış öğrenilmesinin öğrenciyi sınırlayacağı, ilerleyen
öğrenmelerinde bu sorunların katlanarak büyüyeceği ve kemanı etkin bir biçimde
kullanmayı olumsuz yönde etkileyeceği söylenebilir.

A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin temel keman tekniklerinde eksiklik
veya aksaklıkların bulunabileceği, bu nedenle de öğrencilerin temel tekniklerinin
tekrar gözden geçirilmesinin yararlı olacağı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Eğitim sürecinde öğretim programının gerekliliği göz önüne alındığında bu
gözden geçirmenin temel davranışları kapsayıcı bir öğretim programına bağlı olarak
yapılması gerektiği söylenebilir.

A.G.S.L. mezunu keman öğrencileri ile genel lise ve dengi okul mezunu
keman öğrencileri için aynı B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı’nın
kullanılabileceğinin yanı sıra etüt ve eser düzeylerinin öğrencilerin şimdiye kadar
aldığı eğitimle doğru orantılı olarak farklı olması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Buraya kadar elde edilen sonuçlar doğrultusunda, A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerinin temel tekniklerinde, bazı nedenlere bağlı olarak eksiklik ya da
yanlışlıkların görüldüğü ve bu eksiklik ya da yanlışlıkların giderilmesi için
öğrencilerin temel keman tekniklerinin gözden geçirilmesi gerektiği sonuçları ortaya
çıkmaktadır. Eğitimin planlı ve programlı bir süreç oluşu ve yanlış öğrenilmiş
davranışların düzeltilmesinin zor olduğu gerçeği A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerinin temel keman teknikleri bakımından gözden geçirilme süreçlerinin,
yine temel keman tekniklerini kapsayıcı bir B.Ç.E. (Keman) Dersi Öğretim
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Programına göre yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. B.Ç.E. (Keman)
dersine yönelik tanımsal programların bulunduğu fakat hedef , hedef davranış, içerik,
öğretme

durumları, sınama ölçme durumları ve değerlendirme işlemleri ögeleri

bulunan öğretim programlarının bulunmaması, etkili bir B.Ç.E. 1 (Keman) Dersi
Öğretim Programı Modeli’nin oluşturulması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, legato tekniği
kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından yayın simetrik ve asimetrik
kullanımı ile ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. çıkışlı öğrencilere de
uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, keman eğitimi
sürecine başlarken yapılması gereken duruş-tutuşa ilişkin hedef ve hedef
davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği (%96)
sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, sağ eli yay üzerine
doğru yerleştirme ile ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanması gerektiği (%100) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, yayın keman
üzerine taşınması ve değişik durumlarda (dip,orta,uç) sağ elin/kolun konumu
konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine
de uygulanması gerektiği (%96) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, keman çalmada
nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli başlı kurallar konusuyla ilgili hedef ve hedef
davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği
(%100) sonucuna ulaşılmıştır.
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Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, sol ve sağ eli/kolu
tellere (sol,re,la,mi) konumlandırma ile ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği (%96) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, sol ve sağ
elin/kolun konumlandığı teller ve üzerindeki notaların, bütün yay, üst yarı ve alt
yarıda bağsız çalınması konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği (%96) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, tüm telleri
kapsayan, yayın değişik durumlarında (dip,orta,uç) iki bağlı çalışmaların A.G.S.L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği (%96) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, keman akorduteorik olarak- konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanması gerektiği (%92) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, kemanda yay
tekniklerinden legato tekniğini iki veya daha fazla bağlı, tek tel üzerinde uygulama
konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine
de uygulanması gerektiği (%92) sonucuna ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, tel değişiklikleri
sırasında legato tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışların
A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği (%100) sonucuna
ulaşılmıştır.

Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, detaşe tekniğini
uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışların A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanması gerektiği (%88) sonucuna ulaşılmıştır.
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Keman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda, detaşe çeşitleri
(aksanlı detaşe,portato,noktalı belirtimli detaşe) konusu ile ilgili hedef ve hedef
davranışların A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanması gerektiği
(%100) sonucuna ulaşılmıştır.

B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Modeli’nin A.G.S.L. mezunu
keman öğrencilerine uygulanması sonucunda; öğrencilerin keman ve sol ele ilişkin
tutuş ve duruş, keman tutuşla ilişkili keman üzerine taşınan sistematik yay
hareketleri, sol ele ilişkin hareketler, legato tekniğine ilişkin hareketler ve detaşe
tekniğine ilişkin hareketlerde kısaca temel keman tekniklerine ilişkin davranışlarda
büyük ölçüde eksiklikleri giderilmiş ve yanlışlıkları düzeltilmiş olduğu ortaya
çıkmaktadır.

Genel olarak; A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin temel keman
tekniklerinde bulunan eksiklik ya da yanlışlıkların eğitim süreci içinde düzeltilmesi
gerekmektedir. Eğitimin planlı ve programlı bir süreç oluşu, bu yanlışlık ya da
eksikliklerin giderilmesinde öğretim programının gerekliliğini ortaya koymaktadır.
B.Ç.E. 1 (Keman) dersine yönelik tüm ögeleriyle duyarlı bir hale getirilmiş öğretim
programları bulunmamaktadır. Bu sonuca göre temel keman tekniklerini kapsayıcı
bir öğretim programına gereksinim duyulmaktadır. Araştırmanın sonucunda, temel
davranışları içeren bir B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programın oluşturulup,
A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine uygulandığında temel keman tekniklerine
ilişkin eksik ya da yanlış davranışlarının büyük ölçüde düzeltildiği ya da
tamamlandığı sonuçlarına ulaşılmaktadır.

5.2 Öneriler
Eğitim; planlı, programlı ve aşamalı bir süreçtir. Bu gerçeğe göre öğretim
programları adeta can alıcı bir önem taşımaktadır. B.Ç.E. 1 (Keman) derslerine
yönelik öğretim programlarının bulunmayışı bu gerçekle çelişmektedir. B.Ç.E.
1(Keman) derslerinin, mesleki tecrübeler ya da program ögelerinin birçoğu
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bulunmayan sadece konular ya da hedeflerden oluşan tanımsal programlar
doğrultusunda gerçekleşmesi, bazı ince detayların gözden kaçması, eksikliklerin
tamamlanamayıp yanlışlıkların düzeltilememesi gibi sonuçlara yol açabilir. Bu
nedenler doğrultusunda B.Ç.E. (Keman) derslerine yönelik öğretim programı
çalışmalarına yer vermek gerekmektedir. Fakat bu çalışmalar yapılırken öğretim
programlarının; hedefler, hedef davranışlar, öğretme durumları, sınama ölçme
durumları ve değerlendirme işlemlerinden oluşan bir bütün olduğu ayrıca tüm
ögelerin hedef ve hedef davranışlarla tutarlı olması gerektiği ve her ögenin kendi
içinde sıralı ve aşamalı olması gerektiği göz ardı edilmemelidir.

Öğretim

programları

aynı

zamanda

eğitimcilerin

de

kendini

değerlendirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda tüm ögeleriyle tam olarak
duyarlı hale getirilmiş öğretim programlarının kullanılması yoluna gidilmelidir.

A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin lise eğitimleri sırasında çalgı
dersleriyle birlikte genel derslerinin de yoğun olması, o dönemde fiziksel gelişim
içinde olmaları, farklı öğretmenlerle çalışmaları gibi nedenlerle temel keman
tekniklerinde yanlışlık ya da eksiklikler bulunabilmektedir. Bu yanlışlık ve
eksikliklerin öğrencinin ilerleyişini sınırlayacağı ve katlanarak büyüyeceği
söylenebilir. Bu nedenlerle; A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin, Eğitim
Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmeliği Anabilim Dalları’na
geldiklerinde temel keman teknikleri ve davranışları açısından tekrar gözden
geçirilmeleri,

varsa

eksikliklerinin

giderilip

yanlışlıklarının

düzeltilmesi

gerekmektedir. Tüm bunlar yapılırken, eğitimin planlı, programlı ve aşamalı bir
süreç olduğunun göz ardı edilmemesi ve duyarlı bir duruma getirilmiş öğretim
programlarının kullanılması gerekmektedir.

Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmeliği
Anabilim Dalları, A.G.S.L. çıkışlı ve genel lise veya dengi okul çıkışlı olmak üzere
iki farklı grubu barındırmaktadır. İki grubun hazırbulunuşluk düzeylerinin farklı
olduğu bir gerçektir. Fakat her iki grup içinde aynı B.Ç.E. (Keman) Dersi Öğretim

118

Programı kullanılabilmektedir. Her iki grup için aynı öğretim programını kullanırken
materyal olarak farklı düzeyde etüt ve eser kullanımı yoluna gidilmelidir.

Genel olarak, yapılan araştırmada B.Ç.E. (Keman) derslerine yönelik tüm
ögelerle donanık olarak yer alan öğretim programlarının bulunmadığı, bu çalışmalara
yok denecek kadar az yer verildiği, A.G.S.L. çıkışlı keman öğrencileri, Eğitim
Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim
Dalları’na geldiklerinde temel keman tekniklerinde eksiklik ya da yanlışlıkların
olduğu görülmektedir. Eğitimin planlı, programlı ve aşamalı bir süreç olduğu
düşüncesiyle bir öğretim program modeli oluşturulmuş ve A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine uygulanmıştır. Görsel çizimler ve temel davranışları kapsayıcı, örnek
alınan eğitim uygulamasına ilişkin hedef davranışlardan ve diğer uzman
görüşlerinden de yararlanılarak oluşturulan bu model doğrultusunda A.G.S.L. çıkışlı
keman öğrencilerinin temel keman tekniklerindeki eksiklik ve yanlışlıkların büyük
ölçüde düzeltildiği saptanmıştır. Buradan hareketle B.Ç.E. (Keman) derslerine
yönelik öğretim programı çalışmalarına yer verilmesi gerektiği ve A.G.S.L. mezunu
keman öğrencilerinin genel lise veya dengi okul mezunu keman öğrencileriyle
birlikte aynı öğretim programı doğrultusunda fakat farklı düzeyde etüt ve eserlerle
temel keman tekniklerinin ve davranışlarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği
söylenebilir. Bu yolla A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerinin eksiklik ya da
yanlışlıklarının ortaya çıkarılarak düzeltilebileceği, böylece öğrencilerin ilerleyen
keman yaşantılarında daha da başarılı olabilecekleri düşünülebilir.

5.3 Araştırmacıya Öneriler
Üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalları’ndaki B.Ç.E. (Keman) Dersi için sekiz dönemlik öğretim programı
çalışmaları yapılabilir.

A.G.S.L. çıkışlı keman öğrencileri ile genel lise veya dengi okul çıkışlı
keman öğrencilerinin temel teknikler açısından benzerlik ve farklılıkları konusuna bu
araştırmada genel olarak değinilmiştir. Bu konu diğer araştırmacılar tarafından daha
detaylı olarak araştırılabilir.
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5.4 Uygulayıcıya Öneriler
Oluşturulan B.Ç.E. 1(Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi, alan
uzmanları ve öğretim elemanları tarafından geliştirilip değiştirilebilir.
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Ek- 1

B.Ç.E. 1 (KEMAN) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI MODEL ÖNERİSİ
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1. BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 1
(KEMAN) DERSİ ÜNİTELERİ

1.1.ÜNİTE 1: KEMANI TANIYIŞ,TUTUŞ, DURUŞ VE SES ÜRETİŞ.

1.1.1. KEMAN YAYINI TUTUŞ

1) Yayın kullanılmaya hazır hale getirilmesi
2) Sağ eli yay üzerine yerleştirme ve parmakların konumu
3) Yayın keman üzerine taşınmadan değişik durumlarda tutulması konusuyla
ilgili gerekli koşullar

1.1.2. VÜCUDUN DURUMU VE ÇALGIYI TUTUŞ

1) Duruş ve tutuşa ilişkin temel ilkeler
2) Sol el-kol tutuş\ kullanım özellikleri

1.1.3. KEMANDAN SES ÜRETİŞ

1) Yayın keman üzerine taşınması ve değişik durumlarda sağ elin\kolun
konumu
2) Keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli başlı temel
kurallar.
3) Keman akordu
4) Kemanın temizliği
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1.2. ÜNİTE 2: KEMAN ÇALMADA TEMEL İLKE VE TEKNİKLER

1.2.1. KEMANDA “LA “ TELİ ÜZERİNDEKİ SESLERİ ÇALIŞ
1) “ La, si, do diyez, re “ notalarını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalış.
2) “Mi” notasıyla dördüncü parmak kullanımı.
3) “Do” natürel notasını çalış ve 2. parmağın konumu.
4) Bağlı çalış.

1.2.2. KEMANDA “RE” TELİ ÜZERİNDEKİ SESLERİ ÇALIŞ
1) “Re” teline göre sol elin\kolun konumu.
2) “Re, mi, fa diyez, sol” notalarını büyük yay, üst yarı ve alt yarıda çalış.
3) “La” notasıyla dördüncü parmak kullanımı.
4) “Fa” natürel notasını çalış ve 2. parmağın konumu.
5) Bağlı çalış.

1.2.3. KEMANDA “Mİ” TELİ ÜZERİNDEKİ SESLERİ ÇALIŞ
1) “Mi” teline göre sol elin\kolun konumu.
2) “Mi, fa diyez, sol, la” notalarını büyük yay, üst yarı ve alt yarıda çalış.
3) “Si” notasıyla dördüncü parmak kullanımı.
4) “Fa” natürel notasını çalış ve 1. parmağın konumu.
5) Bağlı çalış.

1.2.4. KEMANDA “SOL” TELİ ÜZERİNDEKİ SESLERİ ÇALIŞ
1) “Sol” teline göre sol elin\kolun konumu.
2) “Sol, la, si, do” notalarını büyük yay, üst yarı ve alt yarıda çalış.
3) “Re” notasıyla dördüncü parmak kullanımı.
4) “Si” bemol notasını çalış ve 2. parmağın konumu.
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1.3 ÜNİTE 3: KEMAN ÇALMADA TEMEL YAY TEKNİKLERİNİ
UYGULAYIŞ

1.3.1. KEMAN ÇALMADA TEMEL YAY TEKNİKLERİ
1) Legato
2) Detaşe
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1.1.ÜNİTE 1:KEMANI TANIYIŞ, TUTUŞ, DURUŞ VE SES ÜRETİŞ

1.1.2. KEMAN YAYINI TUTUŞ
1) Yayın kullanılmaya hazır hale getirilmesi
2) Sağ eli yay üzerine yerleştirme ve parmakların konumu
3) Yayın keman üzerine taşınmadan değişik durumlarda tutulması konusuyla
ilgili gerekli koşullar

1.1.3. VÜCUDUN DURUMU VE ÇALGIYI TUTUŞ
1) Duruş ve tutuşa ilişkin temel ilkeler
2) Sol el –kol tutuş\ kullanım özellikleri

1.1.4. KEMANDAN SES ÜRETİŞ
1) Yayın keman üzerine taşınması ve değişik durumlarda sağ elin\kolun
konumu
2) Keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli başlı temel
kurallar.
3) Keman akordu
4) Kemanın temizliği
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1.1.ÜNİTE 1:KEMANI TANIYIŞ, TUTUŞ, DURUŞ VE SES ÜRETİŞ

1.1.1. KEMAN YAYINI TUTUŞ
1) Keman yayının kullanılmaya hazır hale getirilmesi
2) Sağ eli yay üzerine yerleştirme ve parmakların konumu
3) Yayın keman üzerine taşınmadan değişik durumlarda tutulması konusu ile
ilgili gerekli koşullar

Hedef: Keman yayını kullanmaya hazır hale getirebilme.

Hedef Davranışlar
1) Keman yayının kıllarını gerginleştirme.
2) Keman yayına reçine sürme.

Hedef: Sağ eli keman yayı üzerine doğru yerleştirebilme.

Hedef Davranışlar
1) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede, işaret parmağının ikinci
boğumunun hemen altının yayla temasını sağlama.
2) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede yayın, orta ve yüzük parmağının
ikinci boğumuyla temasını sağlama.
3) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede serçe parmağın, elin doğal
ağırlığını yaya verecek biçimde doğal bir kavisle ve yayın üzerinde konumlanmasını
sağlama.
4) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede, başparmağı adeta orta parmağın
uç eklemine yaklaştırır gibi yay kılları ve yay tahtası arasındaki topuğun uzantısının
uç kısmıyla temasını sağlama.
5) Yayın kıllarının tellere elin doğal basıncı ile daha çok yapışması için sağ
elin yayın büyük kısmına doğru hafifçe çevrilmesini sağlama.
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Hedef: Yayın değişik durumlarda tutulması ile ilgili gerekli koşulları yerine
getirebilme.

Hedef Davranışlar
1) Sağ eli\ kolu vücuda dik bir biçimde öne doğru uzatma.
2) Yayı, el\ parmak\ bilek özelliklerine dikkat ederek tutma.
3) Yayı vücuda ve yere paralel tutma.
4) Yayın kıllarını yere paralel olarak tutma.
5) Yayın ucunun vücuda paralelliğine dikkat ederek kolun sola uzatılmasıyla
dış\ yan bileğin iç bükey konumunu sağlama.
6) Yayın ucunun vücuda paralelliğine dikkat ederek kolun sağa uzatılmasıyla
iç\ yan bileğin iç bükey konumunu sağlama.

Araç Gereç ve Kaynaklar: Keman yayı, reçine, şekil–1, ayna.

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

Öğretme- Öğrenme Durumları
1) Bu derste keman yayını tutuşun öğretileceği söylenerek öğrencinin derse
hazırlanması.
2) Keman yayının topuk kısmındaki mekanizmayı çevirerek kılların
gerginleştirileceğinin gösterilmesi.
3) Keman yayının kıllarına, kullanmadan önce reçine sürülmesi gerektiğinin
anlatılması.
4) Keman yayına reçine sürülmesinin gösterilmesi.
5) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede, işaret parmağının ikinci
boğumunun hemen altının yayla temasının sağlanmasının gösterilmesi.
6) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede, işaret parmağının ikinci
boğumunun hemen altının yayla temasının uygulatılması.
7) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede yayın, orta ve yüzük parmağının
ikinci boğumuyla temasını sağlamanın gösterilmesi.
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8) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede yayın, orta ve yüzük parmağının
ikinci boğumuyla temasının uygulatılması.
9) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede serçe parmağın, elin doğal
ağırlığını

yaya

verecek

biçimde

doğal

bir

kavisle

ve

yayın

üzerinde

konumlanmasının gösterilmesi.
10) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede serçe parmağın, elin doğal
ağırlığını

yaya

verecek

biçimde

doğal

bir

kavisle

ve

yayın

üzerinde

konumlanmasının uygulatılması.
11) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede, başparmağı adeta orta parmağın
uç eklemine yaklaştırır gibi yay kılları ve yay tahtası arasındaki topuğun uzantısının
uç kısmıyla temas ettirilmesinin gösterilmesi.
12) Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirmede, başparmağı adeta orta parmağın
uç eklemine yaklaştırır gibi yay kılları ve yay tahtası arasındaki topuğun uzantısının
uç kısmıyla temas ettirilmesinin uygulatılması.
13) Yayın kıllarının tellere elin doğal basıncı ile daha çok yapışması için sağ
elin yayın büyük kısmına doğru hafifçe çevrilmesinin gösterilmesi.
14) Yayın kıllarının tellere elin doğal basıncı ile daha çok yapışması için sağ
elin yayın büyük kısmına doğru hafifçe çevrilmesinin uygulatılması.
15) Sağ el serçe parmağın, yayın uçta kullanımında düz bir konum alması
gerektiğinin anlatılarak uygulatılması.
16) Sağ elin öne doğru uzatılarak yayın doğru bir biçimde tutulması.
17) Yayın vücuda paralel oluşunun ve kılların tam olarak yere bakmasının
sağlanması(Şekil1, Durum1).
18) Paralelliğe dikkat edilerek yayın sola uzatılması ve dış\yan bileğin iç
bükey konumunun sağlanması(Şekil1, Durum2).
19) Paralelliğe dikkat edilerek yayın sağa uzatılması ve iç\yan bileğin iç
bükey konumunun sağlanması(Şekil1, Durum3).
20) Uygulamaların ayna karşısında yapılması ve yanlışların düzeltilmesi.
21) Öğrencinin doğru davranışlarının “evet,böyle” gibi sözlerle pekiştirilmesi.
22) Öğretilenlerin tekrarlanarak yanlışların düzeltilmesi.
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Sınama Ölçme Durumları
1) Yayın kıllarını gerginleştirerek reçine sürmeyi gösteriniz.
2) Sağ eli keman yayı üzerine, parmaklara ve bileğe dikkat ederek doğru bir
biçimde yerleştiriniz.
3) Yayın kılları yere bakacak şekilde vücuda paralel olarak tutunuz.
4) Yayı vücuda paralel şekilde sola doğru uzatarak dış\ yan bileğin iç bükey
konumunu sağlayınız.
5) Yayı vücuda paralel şekilde sağa doğru uzatarak iç\ yan bileğin iç bükey
konumunu sağlayınız.

1.1.2. VÜCUDUN DURUMU VE ÇALGIYI TUTUŞ

1) Duruş ve tutuşa ilişkin temel ilkeler.
2) Sol el-kol tutuş\ kullanım özellikleri.

Hedef: Keman öğretiminde tutuş ve duruşa ilişkin temel ilkeleri
kullanabilme.

Hedef Davranışlar
1) Kemanı, sol omuza hafifçe dayayacak şekilde sol el yardımıyla koyma.
2) Başı sol omuza doğru çevirip yatırarak çeneyi çeneliğe yerleştirme.
3) Keman sapı çok önde ya da yanda olmayacak şekilde sol omuzun uzantısı
şeklinde ve sağ omuzun paralelinde tutma.
4) Kemanı, sol el desteği olmadan taşıma.
5) Kemanla duruşta ayakların yere dengeli basması gerektiğini söyleme.

Hedef:
uygulayabilme.

Sol

el-kol

tutuş\

kullanım

özelliklerini

keman

üzerinde
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Hedef Davranışlar
1) Sol elin tuşeye göre dik bir biçimde konumlanmasını sağlama.
2) Sol el baş parmağı; geriye doğru, keman sapının alt kısmından, doğal bir
kavis ile konumlanmasını sağlama.
3) Sol el işaret parmağını dip kısmından tuşeyle temas ettirme.
4) Sol el işaret parmağını hafifçe geriye çekerek dip kısmını çukurlaştırma.
5) Parmakların; doğal konumlara uygun, dik bir şekilde basmasını sağlama.
6) Bileğin dirsek doğrultusunda uzanmasını sağlama.
7) Dirseğin, parmaklar tel değiştirdikçe;kalın tellerde içeri ve ince tellerde
dışarı olmak üzere açısal konumlar aldığını söyleme.
8) Tellere göre sol elin ve kolun konumlanmasını sağlama.

Araç- Gereç ve Kaynaklar: Keman, ayna .

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

Öğretme Öğrenme Durumları
1) Çalgının, kollar ve eller gibi vücudumuzun adeta bir parçası olması
gerektiğinin ve böyle olması sağlanıp bu şekilde hissedilirse rahat hareket edilip
çalgının etkin bir biçimde kullanılabileceğinin söylenerek dikkat çekilmesi.
2) Kemanın yapısı ve kullanım uygunluğuna göre sol omuza konulmasının
gösterilmesi.
3) Başın sol omuza doğru çevrilip hafifçe yatırılarak çenenin çeneliğe
yerleştirilmesinin gösterilmesi.
4) Kemanın sağ omuz paralelinde sol omuzun devamı şeklinde uzandığının
belirtilmesi.
5) Kemanın çok önde ya da yanda olmadan ve boyunda herhangi bir
gerginlik olmadan, omuz kaldırmaksızın yerleştirilmesi gerektiğinin belirtilmesi.
6) Kemanın sol el yardımıyla sol omuz önüne dayanarak, başın sola çevrilip
çenenin çeneliğe yerleştirilmesinin ve kemanın sağ omuza paralel şekilde sol
omuzun devamı biçiminde uzanmasının uygulatılarak yanlışların düzeltilmesi.
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7) Kemanın sol el desteği olmadan taşınabileceğinin söylenmesi.
8) Kemanı sol el desteği olmadan taşımanın sağlanması için kemanın doğru
bir biçimde yerleştirildiğinden emin olduktan sonra sol el desteği olmaksızın
öğrencinin keman ile yürütülmesi, oturup kalkmasının sağlanması.
9) Kemanla duruşta, ayakları yere dengeli basmanın vücudun dengeli
durmasında dolayısıyla keman çalışta vücudun rahat olmasındaki etkisinin
anlatılması.
10) Sol elin tuşeye dik bir biçimde konumlanmasının gösterilmesi.
11) Başparmağın,

elin

kemanı

kavrayışta

oluşan

basınçtan

sorumlu

olduğunun belirtilerek bu parmağın, sapı fazla sıkmadan doğal bir kavisle
konumlanmasının sağlanması.
12) Sol el işaret parmağının tuşe ile temasının ve hafifçe geriye çekilerek dip
kısmında oluşan çukurluğun gösterilmesi.
13) Diğer parmakların tonal konumlara uygun ve dik bir biçimde basmasının
gösterilmesi.
14) Sol elin tuşeye dik şekilde konumlanıp başparmak, işaret parmağı ve
diğer parmakların yerleştirilmesinin uygulatılması.
15) Dirseğin, tel değişikliklerinde; kalın tellerde içeri ve ince tellerde dışarı
şeklinde açısal konumlar aldığının, bu şekilde parmakların tele hep dik
konumlanmasının sağlanıldığının belirtilmesi ve gösterilmesi.
16) Tel

değişikliklerine

göre

sol

elin

ve

kolun

konumlanmasının

uygulatılması.
Sınama Ölçme Durumları
1) Kemanı, tutuş ve duruş özelliklerine dikkat ederek tutunuz.
2) Kemanı sol el desteği olmaksızın taşıyınız.
3) Kemanı tutuşta ayakların yere sağlam basmasının önemini anlatınız.
4) Sol eli tuşe üzerine doğru bir biçimde yerleştiriniz.
5) Sol el başparmağın işlevini anlatınız.
6) Sol el işaret parmağının dip kısmını nasıl çukurlaştırabiliriz gösteriniz.
7) Parmaklar tonal konumlara uygun olarak tuşe üzerine nasıl basmalıdır
gösteriniz.
8) Dirseğin tellere göre konumunu gösteriniz.
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1.1.3 KEMANDAN SES ÜRETİŞ
1) Yayın keman üzerine taşınması ve değişik durumlarda sağ elin\ kolun
konumu.
2) Keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli başlı temel
kurallar.
3) Keman akordu.
4) Kemanın temizliği.
Hedef: Sağ el- kol tutuş\ kullanım özelliklerini keman üzerinde
uygulayabilme.

Hedef Davranışlar
1) Sağ kolun dirsekten bükülerek yayın “la” teli üzerinde eşiğe paralel
biçimde ortada konumlanmasını sağlama (Şekil–2, Durum1).
2) Yayın dip bölgede eşiğe paralelliğine ve dış\ yan bileğin iç bükey
durumuna dikkat ederek konumlanmasını sağlama (Şekil–2, Durum 2).
3) Yayın uç bölgede eşiğe paralelliğine ve iç\ yan bileğin iç bükey durumuna
dikkat ederek konumlanmasını sağlama (Şekil–2, Durum 3).
4) Kemandan ses üreterek üç konumda (dip, orta, uç) kullanma.
5) Yayın dipte ve ortada kullanımında sağ dirseğin sağ bilekten düşük
olmasını sağlama.
6) Yayın uç kısmına geldikçe işaret parmağıyla basıncı dengeleme.
7) Yayın uç kısmına geldikçe, serçe parmağın düzleşmesini sağlama.
8) Yayın tele göre tam kıl olmasını saplama.
9) Yayın her üç konumda da (dip, orta, uç) eşiğe paralelliğini sağlama.

Hedef: Keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli başlı temel
kuralları kullanabilme.
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Hedef Davranışlar
1) Kemanı vücuda dik bir biçimde tutmanın önemini söyleme.
2) Yayın eşiğe paralel olarak kullanılmasının nitelikli ses elde etmedeki
önemini söyleme.
3) Teller inceldikçe yayı eşiğe yaklaştırmanın nitelikli ses elde etmedeki
önemini söyleme.

Hedef: Keman akordunu kavrayabilme.

Hedef Davranışlar
1) Kemanda öncelikle “la” telinin akortlandığını söyleme.
2) Akortlanmış “la” telini baz alarak “mi” telinin akortlandığını söyleme.
3) Akortlanmış “la” telini baz alarak “re” telinin akortlandığını söyleme.
4) Akortlanmış “re” telini baz alarak “sol” telinin akortlandığını söyleme.

Hedef: Kemanı kullandıktan sonra temizleyebilme.

Hedef Davranışlar
1) Kemanın kullanıldıktan sonra temizlenmesinin önemini söyleme.
2) Kemanı kullandıktan sonra temizleme.

Araç- Gereç ve Kaynaklar: Keman, ayna, şekil- 2, keman metodu, keman
temizleme havlusu.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, gösterme, uygulama.

Öğretme Öğrenme Durumları
1) Kemanın doğru bir şekilde tutulması.
2) Sağ elin\ kolun öne doğru uzatılarak yayın doğru bir şekilde tutulması.
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3) Sağ elin dirsekten kırılarak “la” teli üzerinde eşiğe paralel bir şekilde
yayın orta kısmı telle temas ettirilerek konumlanmasının sağlanması.
4) Sağ elin, bileğin altında ya da üstünde olmadığına ve kılların tele tam
olarak yerleşik olduğuna dikkat çekilmesi.
5) Yay “la” teli üzerinde iken dip bölgeye gelinerek dış\ yan bileğin iç bükey
konumunun oluşturulması ve yine eşiğe paralelliğe dikkat edilmesi.
6) Yay “la” teli üzerinde iken dip bölgeden eşiğe paralel bir şekilde uç
bölgeye gelinerek iç\ yan bileğin iç bükey konumunun oluşturulması.
7) Yayın “la” teli üzerinde üç konumda (dip, orta, uç) kullanılması.
8) Yayın dip ve ortada kullanımında sağ dirseğin sağ bilekten düşük olması
gerektiğinin, bu sayede kolun doğal ağırlığının yaya aktarıldığının anlatılması.
9) Yayın uç kısmına gelindikçe kolun doğal ağırlığından uzaklaşıldığı için
işaret parmağı ile basıncın dengelenmesi gerektiğinin anlatılması.
10) Yay üç konumda da kullanılırken tam kıl özelliğine dikkat edilmesinin
sağlanması.
11) Yayın üç konumunda da eşiğe paralel olmasının dolayısıyla düz
gitmesinin ön kol, arka kol ve bilek hareketlerine bağlı olduğunun açıklanması.
12) Kemanın vücuda dik, dolayısıyla yere paralel olmasının çok önemli
olduğunun; eğer salyangoz yüksekte tutulursa kemanın ağırlığının çalgıcının omzuna
ve boynuna, salyangoz aşağıda tutulursa ağırlığın sol ele geçeceğinin ayrıca yayın
tuşe üzerine kayabileceğinin açıklanması.
13) Yayın eşiğe her zaman paralel olması gerektiğinin, bunun nedenlerinin
de eğri oluşun kıllarla tellerin temas yerinin ve köprüyle olan uzaklığının rasgele
değişmesi ve ses kalitesinin bozulması olduğunun anlatılması.
14) Fiziksel kurallara göre ince tellerdeki yayın sürüş noktasının eşiğe daha
yakın oluşunun nitelikli ses elde etmede önemli olduğunun anlatılması.
15) Keman akordu yapılırken diyapazon vb. bir aletten “la” sesi alınarak ilk
önce la telinin akort edilmesi gerektiğinin anlatılması ve gösterilmesi.
16) Keman yayını, akortlanan la teli ile birlikte mi teline de sürterek tam beşli
duyana kadar mi telinin akortlanmasının gösterilmesi.
17) Keman yayını, akortlanan la teli ile birlikte re teline de sürterek tam beşli
duyana kadar re telinin akortlanmasının gösterilmesi.
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18) Keman yayını, akortlanan re teli ile birlikte sol teline de sürterek tam beşli
duyana kadar sol telinin akortlanmasının gösterilmesi.
19) Kemanın kullanıldıktan sonra bir bez ya da havlu ile tuşe ve gövde
kısmının

temizlenmesinin

enstrumanın

uzun

yıllar

kullanılmasında

önemli

olduğunun, yaydan dökülen reçinenin ve parmak terlemesi nedeniyle tuşenin zarar
görmesinin bu şekilde önleneceğinin anlatılması.
20) Kemanın nasıl temizleneceğinin gösterilmesi.

Sınama Ölçme Durumları
1) Keman yayını “la” teli üzerine orta konumda doğru bir biçimde
yerleştiriniz.
2) Eşiğe paralellik ve dış\ yan bileğin iç bükey konumunu düşünerek orta
kısımdan yayın dip bölgesine geliniz.
3) Eşiğe paralellik ve iç\ yan bileğin iç bükey konumunu düşünerek yayın
dip bölgesinden uç bölgesine geliniz.
4) Her üç konumu (dip, orta, uç) düşünerek “la” telinde yayı çekerek ve
iterek olmak üzere ses üretiniz.
5) Yay orta ve dip bölümdeyken dirsek neden bilekten düşük olmalıdır
açıklayınız.
6) Yayın uç bölümünde basıncı nasıl dengeleyebiliriz?
7) Yayın her üç konumda da eşiğe paralelliğinin sağlanması nelere bağlıdır?
8) Keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan temel kurallar nelerdir?
9) Kemanı akort ediniz.
10) Keman temizliği neden ve nasıl yapılmalıdır?
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Yönerge
Bu araç, “Keman yayını tutuş, Vücudun durumu ve çalgıyı tutuş,
Kemandan ses üretiş” konularını öğrencilerin kazanıp kazanmadığını ölçmek içindir.
Ölçmeyi uygun bir süreç içinde eğitimi aksatmayacak biçimde yapınız.
Öğrenci davranışlarını gözlerken ünitelerin konularını kullanınız.

1-Gözlenecek öğrenciyi belirleyiniz.
2-Öğrenciye konuları bir bütün olarak anlatınız.
3-Öğrenciden konuları tekrar etmesini isteyiniz.
4-Öğrenciyi aşağıdaki davranışlar bakımından gözleyiniz.
5-Öğrencinin her davranışına göre düzeyini ayrı ayrı saptayarak dereceleme
ölçeğindeki uygun yere (x) işaretini koyunuz.

Gözlem aracı
Gözlenecek davranışlar
1-Yayı kullanılmaya hazır hale ne derecede getirebiliyor?
2-Sağ eli yay üzerine yerleştirme ve parmakları konumunu doğru olarak ne
derecede sağlayabiliyor?
3-Yayın keman üzerine taşınmadan değişik konumlarda tutulması
konusuyla ilgili gerekli koşulları ne derecede uygulayabiliyor?
4-Duruş ve tutuşa ilişkin temel ilkeleri ne derecede uygulayabiliyor?
5-Sol el-kol tutuş/kullanım özelliklerini ne derecede sağlayabiliyor?
6-Yayın keman üzerine taşınması ve değişik durumlarda sağ elin/kolun
konumunu doğru bir şekilde ne ölçüde sağlayabiliyor?
7-Keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlaya belli başlı temel
kuralları ne derecede uygulayabiliyor?
8-Teorik olarak keman akordunu ne derecede biliyor?
7-Kemanın temizliğini ne derecede yapabiliyor?
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Gözlenecek

Soyadı

Davranış
No’su

…………………………………….

No

Öğrencinin Adı

1
2
3
4
5
6
7

Derecelendirme Ölçeği

Çok Az

Az

Orta

İyi

Çok İyi
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1.2 ÜNİTE 2: KEMAN ÇALMADA TEMEL İLKE VE TEKNİKLER

1.2.1

KEMANDA

“LA”

TELİ

ÜZERİNDE,

SOL

ELİN

DOĞAL

KONUMUNDAKİ SESLER
1) “La, si, do diyez, re” notalarını bütün yay, üst ve alt yarıda çalış.
2) “Mi” notasıyla dördüncü parmak kullanımı ve sol kolun durumu.
3) “Do natürel” notasını çalış ve ikinci parmağın konumu.
4) Bağlı çalış.

1.2.2

KEMANDA

“RE”

TELİ

ÜZERİNDE

SOL

ELİN

DOĞAL

KONUMUNDAKİ SESLER
1) “Re” teline göre sağ elin- kolun konumu.
2) “Re, mi, fa diyez, sol” notalarını bütün yay, üst ve alt yarıda çalış.
3) “La” notasıyla dördüncü parmak kullanımı ve sol elin konumu.
4) “Fa natürel” notasını çalış ve ikinci parmağın konumu.
5) Bağlı çalış.

1.2.3

KEMANDA

“Mİ”

TELİ

ÜZERİNDE

SOL

ELİN

DOĞAL

KONUMUNDAKİ SESLER
1) “Mi” teline göre sağ elin- kolun konumu.
2) “Mi, fa diyez, sol, la” notalarını bütün yay, üst ve alt yarıda çalış.
3) “Si” notasıyla dördüncü parmak kullanımı ve sol elin konumu.
4) “Fa natürel” notasını çalış ve birinci parmağın konumu.
5) Bağlı çalış.

1.2.4 KEMANDA “SOL” TELİ ÜZERİNDE SOL ELİN DOĞAL
KONUMUNDAKİ SESLER
1) “Sol” teline göre sağ elin- kolun konumu.
2) “Sol, la, si, do” notalarını bütün yay, üst ve alt yarıda çalış.
3) “Re” notasıyla dördüncü parmak kullanımı ve sol elin konumu.
4) Bağlı çalış.
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1.2 ÜNİTE 2 KEMAN ÇALMADA TEMEL İLKE VE TEKNİKLER

1.2.1. KEMANDA “LA” TELİ ÜZERİNDE SOL ELİN DOĞAL
KONUMUNDAKİ SESLER
1) “La, si, do diyez, re” notalarını çalış.
2) “La, si, do diyez, re” notalarını bütün yay, üst ve alt yarıda çalış.
3) “Mi” notasıyla dördüncü parmak kullanımı ve sol kolun durumu.
4) “Do natürel” notasını çalış ve ikinci parmağın konumu
5) Bağlı çalış.

Hedef: Sol eli- kolu, “la” teline göre konumlandırabilme.

Hedef Davranışlar
1) Sol kolun, “la” teline göre konumlanmasını sağlama.
2) Sol elin, “la” teline göre yerini alan sol kola göre, tuşeye dik bir biçimde
konumlanmasını sağlama.
3) Sol el başparmağın geriye doğru, keman sapının alt kısmından, doğal bir
kaviste konumlanmasını sağlama.
4) Sol el işaret parmağın dip kısmından tuşeyle temasını sağlama.
5) Birinci parmak “si” notasında iken ikinci parmağın birinci parmaktan
mesafeli, üçüncü parmağın ise ikinci parmağa bitişik şekilde konumlanmasının “la”
teline göre sol elin doğal konumu olduğunu söyleme.
6) Sol elin “la” teline göre doğal konumunda, parmakların si, do diyez, re
notalarına dik bir biçimde basmasını sağlama.

Hedef: “La” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) “La” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
2) “La” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalınırken,
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
Hedef: “Si” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.
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Hedef Davranışlar
1) Sol el işaret parmağını dip kısmından tuşeyle temas ettirme.
2) Sol el işaret parmağının tuşeye dik bir biçimde basmasını sağlama.
3) İkinci ve üçüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesini
sağlama.
4) “Si” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
5) “Si” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalınırken,
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
6) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “la, si” notalarından oluşmuş
etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: Do diyez notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) Sol el işaret parmağının ikinci üçüncü ve dördüncü parmakların
kullanımında sürekli basılı olması gerektiğini söyleme.
2) Üçüncü ve dördüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesini
sağlama.
3) “Do diyez” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalma.
4) “Do diyez” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
5) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “la, si, do diyez” notalarından
oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “Re” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Re” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
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2) “Re” notası çekerek ve iterek bütün yay,üst yarı ve alt yarıda çalınırken
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
3) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “la, si, do diyez, re”
notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “La” teline göre dördüncü parmağı kullanabilme.

Hedef Davranışlar
1) “La” teline göre sol elin- kolun konumlanmasını sağlama.
2) “La” teline göre sol elin doğal konumunda birinci, ikinci ve üçüncü
parmakların dik bir biçimde basmasını sağlama.
3) Dördüncü parmak ile “la” telinde “mi” notasının elde edileceğini
söyleme.
4) Dördüncü parmağın, elin doğal konumunda üçüncü parmağa mesafeli
olması gerektiğini söyleme.
5) Dördüncü parmağın dik basması için dirseği dışarıya çıkarma.
6) Sol elin her zaman tuşeye dik konumlanması gerektiğini söyleme.
7) “Mi” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda çalma.
8) Mi” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
9) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “la, si, do diyez,re,mi”
notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: Do natürel notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) Sol elin doğal konumunu sağlama.
2) Do natürel notasının birinci parmağın bitişiğinde olduğunu söyleme.
3) Do natürel notasına ikinci parmakla dik bir biçimde basma.
4) Do natürel notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalma.

146

5) Do natürel notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
6) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “la, si, do natürel,re,mi”
notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “La, si, do diyez, do natürel, re, mi notalarını bağlı çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) “La, si” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
2) “Si, do diyez” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
3) “Si, do natürel” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
4) “Do diyez, re” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
5) “Do natürel, re” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
6) “Re, mi” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
7) “La” telini kapsayan iki bağlı etüdü doğru biçimde çalma.

Araç Gereç ve Kaynaklar: Keman metodu, ayna.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, gösterme, uygulama.

Öğretme Öğrenme Durumları
1) Kemanın sol omuz önüne yerleştirilerek, başın sol omuza hafifçe çevrilip
yine sol omuzun uzantısı şeklinde tutulması.
2) Sağ elin topuk üzerine doğru şekilde yerleştirilerek keman yayının
tutulması.
3) Sol elin “la” teline göre konumlanması için sol kolun açısının “la” teline
göre sağlanması.
4) “La” teline göre konumlanan sol elin tuşeye dik bir biçimde
konumlanması.
5) Birinci parmağın tuşeyle temasının sağlanarak ikinci ve üçüncü
parmakların

bitişik

fakat

konumlanmasının sağlanması.

birinci

parmağa

mesafeli

ve

dik

bir

biçimde
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6) Parmakların “la” teline göre sağlanan bu konumunun doğal konum
olduğu ve birinci parmağa “si”, ikinci parmağa “do diyez”, üçüncü parmağa “re”
notalarının geldiğinin söylenmesi.
7) “Si, do diyez, re” notalarına dik bir biçimde basılmasının gösterilmesi.
8) “Si, do diyez, re” notalarına dik bir biçimde basılmasının uygulatılması.
9) “La” notasının öğrenci tarafından, bütün yay,üst yarı ve alt yarıda çekerek
ve iterek,temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının
sağlanması.
10) Sol el işaret parmağının dip kısmından tuşeyle temasının sağlanarak “si”
notasına dik bir biçimde basılmasının gösterilmesi.
11) Sol el işaret parmağının dip kısmından tuşeyle temasının sağlanarak “si”
notasına dik bir biçimde basılmasının uygulatılması.
12) Birinci parmak “si” notasındayken diğer çalıcı parmakların tele basmaya
hazır, ikinci parmağın birinci parmağa mesafeli üçüncü parmağın ikinci parmağa
bitişik şekilde yani sol elin “la” teline göre doğal konumunda beklemesinin
sağlanması.
13) “Si” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
14) Birinci parmağın diğer çalıcı parmaklar basarken her zaman basılı
konumda olması gerektiğinin söylenmesi.
15) “La, si” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğretmen tarafından çalınması.
16) “La, si” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi.
17) İkinci parmağın dik ve birinci parmağa mesafeli bir biçimde basılmasının
gösterilmesi ve bu notanın do diyez notası olduğunun belirtilmesi.
18) İkinci parmağın dik ve birinci parmağa mesafeli bir biçimde basılmasının
uygulatılması.
19) Üçüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesi gerektiği
tekrar hatırlatılarak “do diyez” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve
iterek,

temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının

sağlanması.
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20) “La, si, do diyez” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğretmen tarafından çalınması.
21) “La, si, do diyez” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
22) Üçüncü parmağın dik ve ikinci parmağa bitişik bir biçimde basıldığında
“re” notasının elde edileceğinin söylenmesi ve gösterilmesi.
23) “Re” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
24) “La, si, do diyez, re” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğretmen tarafından çalınması.
25) “La, si, do diyez, re” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
26) Dördüncü parmağın, sol elin la teline göre doğal konumunda üçüncü
parmağa mesafeli bir şekilde yer aldığında “mi” notasının elde edileceğinin
söylenmesi ve gösterilmesi.
27) Diğer her notayı olduğu gibi “mi” notasını elde ederken de parmağın dik
bir biçimde basması gerektiğinin söylenmesi ve gösterilmesi.
28) Dördüncü parmağın dik bir biçimde basması için dirseğin hafifçe dışarı
çıkarılması gerektiğinin söylenmesi ve uygulatılması.
29) “Mi” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
30) “La, si, do diyez, re, mi” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğretmen tarafından çalınması.
31) “La, si, do diyez, re, mi” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
32) Sol elin doğal konumunun sağlanarak “do natürel” notasının birinci
parmağın bitişiğinde olduğunun söylenmesi ve gösterilmesi.
33) İkinci parmakla do natürel notasına dik bir biçimde basmanın sağlanması.
34) “Do natürel” notasının, bütün yay çekerek,üst yarı ve alt yarıda, çekerek
ve iterek, temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının
sağlanması.
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35) “La, si, do natürel, re, mi” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
36) Bağlı çalmada her zaman bağ sonuna daha büyük yay bırakılması
gerektiğinin söylenmesi.
37) “La, si” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
38) “La, si” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
39) “Si, do diyez” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınması.
40) “Si, do diyez” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
41) “Si, do natürel” notalarının bütün yay, üst yarı , alt yarıda çekerek ve
iterek bağlı biçimde çalınması.
42) “Si, do natürel” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
43) “Do diyez, re” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınması.
44) “Do diyez, re” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
45) “Do natürel, re” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve
iterek bağlı biçimde çalınması.
46) “Do natürel, re” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
47) “Re, mi” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
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48) “Re, mi” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
49) “La” telini kapsayan iki bağlı bir etüdün öğretmen tarafından çalınması.
50) “La” telini kapsayan iki bağlı bir etüdün öğrenci tarafından çalınması,
varsa yanlışların düzeltilmesi.

Sınama Ölçme Durumları
1) Kemanı ve yayı doğru şekilde tutarak sol kolun “la” teline göre olan
konumunu sağlayınız.
2) Sol el “la” teline göre konumlanmış durumdayken, elin doğal konumunda
birinci, ikinci ve üçüncü parmaklara hangi notalar gelmektedir?
3) “La” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda, temel
sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
4) “Si” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
5) “Do diyez” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda,
temel sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
6) “Re” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
7) Dördüncü parmağın “mi” notasına dik bir biçimde basması için sol kolun
alması gereken konumu anlatınız.
8) “Mi” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
9) “Do natürel” notasını çekerek ve iterek bütün yay,üst yarı ve alt yarıda,
temel sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
10) Bağlı çalışta, yayın notalara bölünüşünü açıklayınız.
11) “La, si- si, do diyez- si, do natürel- do diyez, re- do natürel, re- re, mi”
notalarını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda bağlı çalınız.
12) “La” telini kapsayan etüdü çalınız.
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1.2.2.

KEMANDA

“RE”

TELİ

ÜZERİNDE

SOL

ELİN

DOĞAL

KONUMUNDAKİ SESLER
1) “Re” teline göre sağ elin- kolun konumu.
2) “Re, mi, fa diyez, sol” notalarını bütün yay, üst ve alt yarıda çalış.
3) “La” notasıyla dördüncü parmak kullanımı ve sol elin konumu.
4) “Fa natürel” notasını çalış ve ikinci parmağın konumu.
5) Bağlı çalış.

Hedef: Sol eli- kolu, “re” teline göre konumlandırabilme

Hedef Davranışlar
1) Sol kolun, “re” teline göre konumlanmasını sağlama.
2) Sol elin, “re” teline göre yerini alan sol kola göre, tuşeye dik bir biçimde
konumlanmasını sağlama.
3) Sol elin “la” telindeki doğal konumunu “re” telinde de sağlama.

Hedef: “Re” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Re” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
2) “Re” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalınırken,
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.

Hedef: “Mi” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.
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Hedef Davranışlar
1) Sol el işaret parmağını dip kısmından tuşeyle temas ettirme.
2) Sol el işaret parmağının tuşeye dik bir biçimde basmasını sağlama.
3) İkinci ve üçüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesini
sağlama.
4) “Mi” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
5) “Mi” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalınırken,
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
6) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “re, mi” notalarından oluşmuş
etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: Fa diyez notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) Sol el işaret parmağının ikinci üçüncü ve dördüncü parmakların
kullanımında sürekli basılı olması gerektiğini söyleme.
2) Üçüncü ve dördüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesini
sağlama.
3) “Fa diyez” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalma.
4) “Fa diyez” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
5) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “re, mi, fa diyez” notalarından
oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “Sol” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.
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Hedef Davranışlar
1) “Sol” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
2) “Sol” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalınırken
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
3) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “re, mi, fa diyez, sol”
notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “La” teline göre dördüncü parmağı kullanabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Re” teline göre sol elin- kolun konumlanmasını sağlama.
2) “Re” teline göre sol elin doğal konumunda birinci, ikinci ve üçüncü
parmakların dik bir biçimde basmasını sağlama.
3) Dördüncü parmak ile “re” telinde “la” notasının elde edileceğini söyleme.
4) Dördüncü parmağın, elin doğal konumunda üçüncü parmağa mesafeli
olması gerektiğini söyleme.
5) Dördüncü parmağın dik basması için dirseği dışarıya çıkarma.
6) Sol elin her zaman tuşeye dik konumlanması gerektiğini söyleme.
7) “La” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda çalma.
8) “La” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
9) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “re, mi, fa diyez, sol, la”
notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: Fa natürel notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) Sol elin doğal konumunu sağlama.
2) Fa natürel notasının birinci parmağın bitişiğinde olduğunu söyleme.
3) Fa natürel notasına ikinci parmakla dik bir biçimde basma.
4) Fa natürel notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalma.
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5) Fa natürel notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
6) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “re, mi, fa natürel,sol, la”
notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “Re, mi, fa diyez, fa natürel, sol, la notalarını bağlı çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Re, mi” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
2) “Mi, fa diyez” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
3) “Mi, fa natürel” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
4) “Fa diyez, sol” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
5) “Fa natürel, sol” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
6) “Sol, la” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
7) “Re” telini kapsayan iki bağlı etüdü doğru biçimde çalma.

Araç Gereç ve Kaynaklar: Keman metodu, ayna.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, gösterme, uygulama.

Öğretme Öğrenme Durumları
1) Kemanın sol omuz önüne yerleştirilerek, başın sol omuza hafifçe çevrilip
yine sol omuzun uzantısı şeklinde tutulması.
2) Sağ elin topuk üzerine doğru şekilde yerleştirilerek keman yayının
tutulması.
3) Sol elin “re” teline göre konumlanması için sol kolun açısının “re” teline
göre sağlanması.
4) “Re” teline göre konumlanan sol elin tuşeye dik bir biçimde
konumlanması.
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5) Parmakların “la teline göre sağlanan doğal konumunun “re” teline göre de
sağlanması ve birinci parmağa “mi”, ikinci parmağa “fa diyez”, üçüncü parmağa
“sol” notalarının geldiğinin söylenmesi.
6) “Mi, fa diyez, sol” notalarına dik bir biçimde basılmasının gösterilmesi.
7) “Mi, fa diyez, sol” notalarına dik bir biçimde basılmasının uygulatılması.
8) “Re” notasının öğrenci tarafından, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çekerek ve iterek, temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
9) Sol el işaret parmağının dip kısmından tuşeyle temasının sağlanarak “mi”
notasına dik bir biçimde basılmasının gösterilmesi.
10) Sol el işaret parmağının dip kısmından tuşeyle temasının sağlanarak “mi”
notasına dik bir biçimde basılmasının uygulatılması.
11) Birinci parmak “mi” notasındayken diğer çalıcı parmakların tele basmaya
hazır, ikinci parmağın birinci parmağa mesafeli üçüncü parmağın ikinci parmağa
bitişik şekilde yani sol elin “re” teline göre doğal konumunda beklemesinin
sağlanması.
12) “Mi” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
13) Birinci parmağın diğer çalıcı parmaklar basarken her zaman basılı
konumda olması gerektiğinin söylenmesi.
14) “Re, mi” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğretmen tarafından çalınması.
15) “Re, mi” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi.
16) İkinci parmağın dik ve birinci parmağa mesafeli bir biçimde basılmasının
gösterilmesi ve bu notanın fa diyez notası olduğunun belirtilmesi.
17) İkinci parmağın dik ve birinci parmağa mesafeli bir biçimde basılmasının
uygulatılması.
18) Üçüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesi gerektiği
tekrar hatırlatılarak “fa diyez” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve
iterek,

temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının

sağlanması.
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19) “Re, mi, fa diyez” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğretmen tarafından çalınması.
20) “Re, mi, fa diyez” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
21) Üçüncü parmağın dik ve ikinci parmağa bitişik bir biçimde basıldığında
“sol” notasının elde edileceğinin söylenmesi ve gösterilmesi.
22) “Sol” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
23) “Re, mi, fa diyez, sol” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğretmen tarafından çalınması.
24) “Re, mi, fa diyez, sol” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
25) Dördüncü parmağın, sol elin re teline göre doğal konumunda üçüncü
parmağa mesafeli bir şekilde yer aldığında “la” notasının elde edileceğinin
söylenmesi ve gösterilmesi.
26) Diğer her notayı olduğu gibi “la” notasını elde ederken de parmağın dik
bir biçimde basması gerektiğinin söylenmesi ve gösterilmesi.
27) Dördüncü parmağın dik bir biçimde basması için dirseğin hafifçe dışarı
çıkarılması gerektiğinin söylenmesi ve uygulatılması.
28) “La” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
29) “Re, mi, fa diyez, sol, la” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğretmen tarafından çalınması.
30) “Re, mi, fa diyez, sol, la” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
31) Sol elin doğal konumunun sağlanarak “fa natürel” notasının birinci
parmağın bitişiğinde olduğunun söylenmesi ve gösterilmesi.
32) İkinci parmakla fa natürel notasına dik bir biçimde basmanın sağlanması.
33) “Fa natürel” notasının, bütün yay çekerek, üst yarı ve alt yarıda, çekerek
ve iterek, temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının
sağlanması.
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34) “Re, mi, fa natürel, sol, la” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
35) Bağlı çalmada her zaman bağ sonuna daha büyük yay bırakılması
gerektiğinin söylenmesi.
36) “Re, mi” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
37) “Re, mi” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
38) “Mi, fa diyez” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınması.
39) “Mi, fa diyez” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
40) “Mi, fa natürel” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve
iterek bağlı biçimde çalınması.
41) “Mi, fa natürel” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
42) “Fa diyez, sol” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınması.
43) “Fa diyez, sol” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
44) “Fa natürel, sol” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve
iterek bağlı biçimde çalınması.
45) “Fa natürel, sol” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
46) “Sol, la” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
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47) “Sol, la” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
48) “Re” telini kapsayan iki bağlı bir etüdün öğretmen tarafından çalınması.
49) “Re” telini kapsayan iki bağlı bir etüdün öğrenci tarafından çalınması,
varsa yanlışların düzeltilmesi.

Sınama Ölçme Durumları
1) Kemanı ve yayı doğru şekilde tutarak sol kolun “re” teline göre olan
konumunu sağlayınız.
2) Sol el “re” teline göre konumlanmış durumdayken, elin doğal konumunda
birinci, ikinci ve üçüncü parmaklara hangi notalar gelmektedir?
3) “Re” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda, temel
sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
4) “Mi” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
5) “Fa diyez” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda,
temel sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
6) “Sol” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel
sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
7) Dördüncü parmağın “la” notasına dik bir biçimde basması için sol kolun
alması gereken konumu anlatınız.
8) “La” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
9) “Fa natürel” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda,
temel sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
10) Bağlı çalışta, yayın notalara bölünüşünü açıklayınız.
11) “Re- mi, mi- fa diyez, mi- fa natürel, fa diyez- sol, fa natürel- sol, sol- la”
notalarını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda bağlı çalınız.
12) “Re” telini kapsayan etüdü çalınız.
13) “La ve re” telini kapsayan etüdü çalınız.
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1.2.3

KEMANDA

“Mİ”

TELİ

ÜZERİNDE

SOL

ELİN

DOĞAL

KONUMUNDAKİ SESLER
1) “Mi” teline göre sağ elin- kolun konumu.
2) “Mi, fa diyez, sol diyez, la” notalarını bütün yay, üst ve alt yarıda çalış.
3) “Si” notasıyla dördüncü parmak kullanımı ve sol elin konumu.
4) “Fa natürel, sol natürel” notalarını çalış ve sol elin konumu.
5) Bağlı çalış.

Hedef: Sol eli- kolu, “sol” teline göre konumlandırabilme

Hedef Davranışlar
1) Sol kolun, “mi” teline göre konumlanmasını sağlama.
2) Sol elin, “mi” teline göre yerini alan sol kola göre, tuşeye dik bir biçimde
konumlanmasını sağlama.
3) Sol elin “la” teli ve “re” telindeki doğal konumunu “mi” telinde de
sağlama.

Hedef: “Mi” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Mi” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
2) “Mi” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalınırken,
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.

Hedef: “Fa diyez” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1. Sol el işaret parmağını dip kısmından tuşeyle temas ettirme.
2. Sol el işaret parmağının tuşeye dik bir biçimde basmasını sağlama.
3. İkinci ve üçüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesini
sağlama.
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4. “Fa diyez” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalma.
5. “Fa diyez” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalınırken, temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
6. Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “mi, fa diyez” notalarından
oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: Sol diyez notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) Sol el işaret parmağının ikinci üçüncü ve dördüncü parmakların
kullanımında sürekli basılı olması gerektiğini söyleme.
2) Üçüncü ve dördüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesini
sağlama.
3) “Sol diyez” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalma.
4) “Sol diyez” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
5) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “mi, fa diyez, sol diyez”
notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “La” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) “La” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
2) “La” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalınırken
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
3) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “mi, fa diyez, sol diyez, la”
notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “Sol” teline göre dördüncü parmağı kullanabilme.
Hedef Davranışlar
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1) “Sol” teline göre sol elin- kolun konumlanmasını sağlama.
2) “Sol” teline göre sol elin doğal konumunda birinci, ikinci ve üçüncü
parmakların dik bir biçimde basmasını sağlama.
3) Dördüncü parmak ile “mi” telinde “si” notasının elde edileceğini
söyleme.
4) Dördüncü parmağın, elin doğal konumunda üçüncü parmağa mesafeli
olması gerektiğini söyleme.
5) Dördüncü parmağın dik basması için dirseği dışarıya çıkarma.
6) Sol elin her zaman tuşeye dik konumlanması gerektiğini söyleme.
7) “Si” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda çalma.
8) “Si” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
9) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “mi, fa diyez, sol diyez, la, si”
notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: Fa natürel ve sol natürel notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) Sol elin doğal konumunu sağlama.
2) Fa natürel notası için işaret parmağını geri çekmek gerektiğini söyleme.
3) Fa natürel notasına birinci parmakla basma.
4) Fa natürel notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalma.
5) Fa natürel notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
6) Sol natürel notası için sol el doğal konumdayken ikinci parmağın birinci
parmağa bitişik şekilde basılması gerektiğini söyleme.
7) Sol natürel notasına ikinci parmakla dik bir biçimde basma.
8) Sol natürel notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalma.
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9) Sol natürel notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
10) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “mi, fa diyez, fa natürel, sol
diyez, sol natürel, la, si” notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “Mi, fa diyez, fa natürel, sol diyez, sol natürel, la, si” notalarını bağlı
çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Mi, fa diyez” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
2) “Mi, fa natürel” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
3) “Fa diyez , sol diyez” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
4) “Fa natürel, sol diyez” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
5) “Sol diyez, la” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
6) “Sol natürel, la” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
7) “La, si” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
8) “Mi” telini kapsayan iki bağlı etüdü doğru biçimde çalma.

Araç Gereç ve Kaynaklar: Keman metodu, ayna.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, gösterme, uygulama.

Öğretme Öğrenme Durumları
1) Kemanın sol omuz önüne yerleştirilerek, başın sol omuza hafifçe çevrilip
yine sol omuzun uzantısı şeklinde tutulması.
2) Sağ elin topuk üzerine doğru şekilde yerleştirilerek keman yayının
tutulması.
3) Sol elin “mi” teline göre konumlanması için sol kolun açısının “mi” teline
göre sağlanması.
4) “Mi” teline göre konumlanan sol elin tuşeye dik bir biçimde
konumlanması.
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5) Parmakların “la” ve “re” teline göre sağlanan doğal konumunun “sol”
teline göre de sağlanması ve birinci parmağa “la”, ikinci parmağa “si”, üçüncü
parmağa “do” notalarının geldiğinin söylenmesi.
6) “La, si, do” notalarına dik bir biçimde basılmasının gösterilmesi.
7) “La, si, do” notalarına dik bir biçimde basılmasının uygulatılması.
8) “Sol” notasının öğrenci tarafından, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çekerek ve iterek,temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
9) Sol el işaret parmağının dip kısmından tuşeyle temasının sağlanarak “la”
notasına dik bir biçimde basılmasının gösterilmesi.
10) Sol el işaret parmağının dip kısmından tuşeyle temasının sağlanarak “la”
notasına dik bir biçimde basılmasının uygulatılması.
11) Birinci parmak “la” notasındayken diğer çalıcı parmakların tele basmaya
hazır, ikinci parmağın birinci parmağa mesafeli üçüncü parmağın ikinci parmağa
bitişik şekilde yani sol elin “sol” teline göre doğal konumunda beklemesinin
sağlanması.
12) “La” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
13) Birinci parmağın diğer çalıcı parmaklar basarken her zaman basılı
konumda olması gerektiğinin söylenmesi.
14) “Sol, la” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğretmen tarafından çalınması.
15) “Sol, la” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi.
16) İkinci parmağın dik ve birinci parmağa mesafeli bir biçimde basılmasının
gösterilmesi ve bu notanın si notası olduğunun belirtilmesi.
17) İkinci parmağın dik ve birinci parmağa mesafeli bir biçimde basılmasının
uygulatılması.
18) Üçüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesi gerektiği
tekrar hatırlatılarak “si” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve iterek,
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
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19) “Sol, la, si” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğretmen tarafından çalınması.
20) “Sol, la, si” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
21) Üçüncü parmağın dik ve ikinci parmağa bitişik bir biçimde basıldığında
“do” notasının elde edileceğinin söylenmesi ve gösterilmesi.
22) “Do” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
23) “Sol, la, si, do” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğretmen tarafından çalınması.
24) “Sol, la, si, do” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
25) Dördüncü parmağın, sol elin sol teline göre doğal konumunda üçüncü
parmağa mesafeli bir şekilde yer aldığında “re” notasının elde edileceğinin
söylenmesi ve gösterilmesi.
26) Diğer her notayı olduğu gibi “re” notasını elde ederken de parmağın dik
bir biçimde basması gerektiğinin söylenmesi ve gösterilmesi.
27) Dördüncü parmağın dik bir biçimde basması için dirseğin hafifçe dışarı
çıkarılması gerektiğinin söylenmesi ve uygulatılması.
28) “Re” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
29) “Sol, la, si, do, re” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğretmen tarafından çalınması.
30) “Sol, la, si, do, re” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
31) Sol elin doğal konumunun sağlanarak “si bemol” notasının birinci
parmağın bitişiğinde olduğunun söylenmesi ve gösterilmesi.
32) İkinci parmakla si bemol notasına dik bir biçimde basmanın sağlanması.
33) “Si bemol” notasının, bütün yay çekerek, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve
iterek,

temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının

sağlanması.
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34) “Sol, la, si bemol, do, re” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
35) Bağlı çalmada her zaman bağ sonuna daha büyük yay bırakılması
gerektiğinin söylenmesi.
36) “Sol, la” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
37) “Sol, la” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
38) “La, si” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
39) “La, si” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken;

temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde

çalınmasının sağlanması.
40) “La, si bemol” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınması.
41) “La, si bemol” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
42) “Si, do” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
43) “Si, do” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
44) “Si bemol, do” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınması.
45) “Si bemol, sol” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
46) “Do, re” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
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47) “Do, re” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
48) “Sol” telini kapsayan iki bağlı bir etüdün öğretmen tarafından çalınması.
49) “Sol” telini kapsayan iki bağlı bir etüdün öğrenci tarafından çalınması,
varsa yanlışların düzeltilmesi.
Sınama Ölçme Durumları
1) Kemanı ve yayı doğru şekilde tutarak sol kolun “sol” teline göre olan
konumunu sağlayınız.
2) Sol el “sol” teline göre konumlanmış durumdayken, elin doğal
konumunda birinci, ikinci ve üçüncü parmaklara hangi notalar gelmektedir?
3) “Sol” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda, temel
sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
4) “La” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
5) “Si” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
6) “Do” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel
sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
7) Dördüncü parmağın “re” notasına dik bir biçimde basması için sol kolun
alması gereken konumu anlatınız.
8) “Re” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
9) “Si bemol” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda,
temel sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
10) Bağlı çalışta, yayın notalara bölünüşünü açıklayınız.
11) “Sol- la, la- si, la- si bemol, si- do, si bemol- do, do- re” notalarını bütün
yay, üst yarı ve alt yarıda bağlı çalınız.
12) Sol” telini kapsayan etüdü çalınız.
13) “La, re ve sol” telini kapsayan etüdü çalınız.
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1.2.4

KEMANDA

“SOL”

TELİ

ÜZERİNDE

SOL

ELİN

DOĞAL

KONUMUNDAKİ SESLER
1) “Sol” teline göre sağ elin- kolun konumu.
2) “Sol, la, si, do” notalarını bütün yay, üst ve alt yarıda çalış.
3) “Re” notasıyla dördüncü parmak kullanımı ve sol elin konumu.
4) “Si bemol” notasını çalış ve sol elin konumu.
5) Bağlı çalış.

Hedef: Sol eli- kolu, “sol” teline göre konumlandırabilme

Hedef Davranışlar
1) Sol kolun, “sol” teline göre konumlanmasını sağlama.
2) Sol elin, “sol” teline göre yerini alan sol kola göre, tuşeye dik bir biçimde
konumlanmasını sağlama.
3) Sol elin “la” teli ve “re” telindeki doğal konumunu “sol” telinde de
sağlama.

Hedef: “Sol” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Sol” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
2) “Sol” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalınırken,
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.

Hedef: “La” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1. Sol el işaret parmağını dip kısmından tuşeyle temas ettirme.
2. Sol el işaret parmağının tuşeye dik bir biçimde basmasını sağlama.
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3. İkinci ve üçüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesini
sağlama.
4. “La” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
5. “La” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalınırken,
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
6. Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “sol, la” notalarından oluşmuş
etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: Si notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) Sol el işaret parmağının ikinci üçüncü ve dördüncü parmakların
kullanımında sürekli basılı olması gerektiğini söyleme.
2) Üçüncü ve dördüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesini
sağlama.
3) “Si” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
4) “Si” notası çekerek ve iterek bütün yay,üst yarı ve alt yarıda çalınırken
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
5) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “sol, la, si” notalarından
oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “Do” notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Do” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalma.
2) “Do” notası çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalınırken
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
3) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “sol, la, si, do” notalarından
oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “Sol” teline göre dördüncü parmağı kullanabilme.

169

Hedef Davranışlar
1) “Sol” teline göre sol elin- kolun konumlanmasını sağlama.
2) “Sol” teline göre sol elin doğal konumunda birinci, ikinci ve üçüncü
parmakların dik bir biçimde basmasını sağlama.
3) Dördüncü parmak ile “sol” telinde “re” notasının elde edileceğini
söyleme.
4) Dördüncü parmağın, elin doğal konumunda üçüncü parmağa mesafeli
olması gerektiğini söyleme.
5) Dördüncü parmağın dik basması için dirseği dışarıya çıkarma.
6) Sol elin her zaman tuşeye dik konumlanması gerektiğini söyleme.
7) “Re” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda çalma.
8) “Re” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
9) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “sol, la, si, do, re” notalarından
oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: Si bemol notasını bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çalabilme.

Hedef Davranışlar
1) Sol elin doğal konumunu sağlama.
2) Si bemol notasının birinci parmağın bitişiğinde olduğunu söyleme.
3) Si bemol notasına ikinci parmakla dik bir biçimde basma.
4) Si bemol notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalma.
5) Si bemol notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çalınırken temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterme.
6) Bütün yay, üst yarı ve alt yarıyı kapsayan; “sol, la, si bemol, do, re”
notalarından oluşmuş etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: “Sol, la, si, si bemol, do, re notalarını bağlı çalabilme.
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Hedef Davranışlar
1) “Sol, la” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
2) “La, si” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
3) “La, si bemol” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
4) “Si, do” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
5) “Si bemol, do” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
6) “Do, re” notalarını çekerek ve iterek bütün yay bağlı çalma.
7) “Sol” telini kapsayan iki bağlı etüdü doğru biçimde çalma.

Araç Gereç ve Kaynaklar: Keman metodu, ayna.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, gösterme, uygulama.

Öğretme Öğrenme Durumları
1) Kemanın sol omuz önüne yerleştirilerek, başın sol omuza hafifçe çevrilip
yine sol omuzun uzantısı şeklinde tutulması.
2) Sağ elin topuk üzerine doğru şekilde yerleştirilerek keman yayının
tutulması.
3) Sol elin “sol” teline göre konumlanması için sol kolun açısının “sol”
teline göre sağlanması.
4) “Sol” teline göre konumlanan sol elin tuşeye dik bir biçimde
konumlanması.
5) Parmakların “la” ve “re” teline göre sağlanan doğal konumunun “sol”
teline göre de sağlanması ve birinci parmağa “la”, ikinci parmağa “si”, üçüncü
parmağa “do” notalarının geldiğinin söylenmesi.
6) “La, si, do” notalarına dik bir biçimde basılmasının gösterilmesi.
7) “La, si, do” notalarına dik bir biçimde basılmasının uygulatılması.
8) “Sol” notasının öğrenci tarafından, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda
çekerek ve iterek, temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
9) Sol el işaret parmağının dip kısmından tuşeyle temasının sağlanarak “la”
notasına dik bir biçimde basılmasının gösterilmesi.
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10) Sol el işaret parmağının dip kısmından tuşeyle temasının sağlanarak “la”
notasına dik bir biçimde basılmasının uygulatılması.
11) Birinci parmak “la” notasındayken diğer çalıcı parmakların tele basmaya
hazır, ikinci parmağın birinci parmağa mesafeli üçüncü parmağın ikinci parmağa
bitişik şekilde yani sol elin “sol” teline göre doğal konumunda beklemesinin
sağlanması.
12) “La” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
13) Birinci parmağın diğer çalıcı parmaklar basarken her zaman basılı
konumda olması gerektiğinin söylenmesi.
14) “Sol, la” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğretmen tarafından çalınması.
15) “Sol, la” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi.
16) İkinci parmağın dik ve birinci parmağa mesafeli bir biçimde basılmasının
gösterilmesi ve bu notanın si notası olduğunun belirtilmesi.
17) İkinci parmağın dik ve birinci parmağa mesafeli bir biçimde basılmasının
uygulatılması.
18) Üçüncü parmağın tele basmaya hazır bir şekilde beklemesi gerektiği
tekrar hatırlatılarak “si” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve iterek,
temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
19) “Sol, la, si” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğretmen tarafından çalınması.
20) “Sol, la, si” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan etüdün
öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
21) Üçüncü parmağın dik ve ikinci parmağa bitişik bir biçimde basıldığında
“do” notasının elde edileceğinin söylenmesi ve gösterilmesi.
22) “Do” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
23) “Sol, la, si, do” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğretmen tarafından çalınması.
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24) “Sol, la, si, do” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
25) Dördüncü parmağın, sol elin sol teline göre doğal konumunda üçüncü
parmağa mesafeli bir şekilde yer aldığında “re” notasının elde edileceğinin
söylenmesi ve gösterilmesi.
26) Diğer her notayı olduğu gibi “re” notasını elde ederken de parmağın dik
bir biçimde basması gerektiğinin söylenmesi ve gösterilmesi.
27) Dördüncü parmağın dik bir biçimde basması için dirseğin hafifçe dışarı
çıkarılması gerektiğinin söylenmesi ve uygulatılması.
28) “Re” notasının, bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve iterek, temel
sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının sağlanması.
29) “Sol, la, si, do, re” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğretmen tarafından çalınması.
30) “Sol, la, si, do, re” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı kapsayan
etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
31) Sol elin doğal konumunun sağlanarak “si bemol” notasının birinci
parmağın bitişiğinde olduğunun söylenmesi ve gösterilmesi.
32) İkinci parmakla si bemol notasına dik bir biçimde basmanın sağlanması.
33) “Si bemol” notasının, bütün yay çekerek, üst yarı ve alt yarıda, çekerek ve
iterek,

temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde çalınmasının

sağlanması.
34) “Sol, la, si bemol, do, re” notalarını içeren, bütün yay, üst ve alt yarıyı
kapsayan etüdün öğrenci tarafından çalınması ve varsa yanlışların düzeltilmesi
35) Bağlı çalmada her zaman bağ sonuna daha büyük yay bırakılması
gerektiğinin söylenmesi.
36) “Sol, la” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
37) “Sol, la” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
38) “La, si” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
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39) “La, si” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken;

temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde

çalınmasının sağlanması.
40) “La, si bemol” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınması.
41) “La, si bemol” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
42) “Si, do” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
43) “Si, do” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
44) “Si bemol, do” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınması.
45) “Si bemol, sol” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek
bağlı biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
46) “Do, re” notalarının bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınması.
47) “Do, re” notaları bütün yay, üst yarı, alt yarıda çekerek ve iterek bağlı
biçimde çalınırken; temel sağ el sol el davranışlarına özen gösterecek şekilde
çalınmasının sağlanması.
48) “Sol” telini kapsayan iki bağlı bir etüdün öğretmen tarafından çalınması.
49) “Sol” telini kapsayan iki bağlı bir etüdün öğrenci tarafından çalınması,
varsa yanlışların düzeltilmesi.
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Sınama Ölçme Durumları
1) Kemanı ve yayı doğru şekilde tutarak sol kolun “sol” teline göre olan
konumunu sağlayınız.
2) Sol el “sol” teline göre konumlanmış durumdayken, elin doğal
konumunda birinci, ikinci ve üçüncü parmaklara hangi notalar gelmektedir?
3) “Sol” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarıda ve alt yarıda, temel
sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
4) “La” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
5) “Si” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
6) “Do” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel
sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
7) Dördüncü parmağın “re” notasına dik bir biçimde basması için sol kolun
alması gereken konumu anlatınız.
8) “Re” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda, temel sağ
el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
9) “Si bemol” notasını çekerek ve iterek bütün yay, üst yarı ve alt yarıda,
temel sağ el sol el davranışlarına özen göstererek çalınız.
10) Bağlı çalışta, yayın notalara bölünüşünü açıklayınız.
11) “Sol- la, la- si, la- si bemol, si- do, si bemol- do, do- re” notalarını bütün
yay, üst yarı ve alt yarıda bağlı çalınız.
12) Sol” telini kapsayan etüdü çalınız.
13) “La, re ve sol” telini kapsayan etüdü çalınız.
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Yönerge
Bu araç, “Kemanda la, re, mi, sol telleri üzerindeki notaları çalış” konularının
davranışlarını öğrencilerin kazanıp kazanmadığını ölçmek içindir.
Ölçmeyi uygun bir süreç içinde eğitimi aksatmayacak biçimde yapınız.
Öğrenci davranışlarını gözlerken ünitelerin konularını kullanınız.
1- Gözlenecek öğrenciyi belirleyiniz.
2- Öğrenciye konuları bir bütün olarak anlatınız.
3- Öğrenciden konuları tekrar etmesini isteyiniz.
4- Öğrenciyi aşağıdaki davranışlar açısından gözleyiniz.
5- Öğrencinin her davranışına göre düzeyini ayrı ayrı saptayarak dereceleme
ölçeğindeki uygun yere (x) işaretini koyunuz.

Gözlem aracı
Gözlenecek davranışlar
1- “La,si,do diyez,re” notalarını bütün yay üst yarı ve alt yarıda ne derecede
çalıyor?
2- “Re,mi,fa diyez,sol” notalarını bütün yay üst yarı ve alt yarıda ne derecede
çalıyor?
3- “Mi, fa diyez,sol,la” notalarını bütün yay üst yarı ve alt yarıda ne derecede
çalıyor?
4- “Sol,la,si,do” notalarını bütün yay üst yarı ve alt yarıda ne derecede
çalıyor?
5- Tellere göre sol elin/kolun konumunu ne derecede sağlayabiliyor?
6- Dördüncü parmak kullanımını ne derecede sağlayabiliyor?
7- Sol el işaret parmağının tuşeyle temasını diğer çalıcı parmakların
kullanımında ne derece sağlayabiliyor?
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Gözlenecek

Soyadı

Davranış
No’su

…………………………………….

No

Öğrencinin Adı

1
2
3
4
5
6
7

Derecelendirme Ölçeği

Çok Az

Az

Orta

İyi

Çok İyi
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1.3 ÜNİTE 3: KEMAN ÇALMADA TEMEL YAY TEKNİKLERİNİ
UYGULAYIŞ

1.3.1. KEMAN ÇALMADA TEMEL YAY TEKNİKLERİ
1) “Legato”
2) “Detaşe”

Hedef: Keman çalmada “legato” yay tekniğini kavrayabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Legato”nun tanımını söyleme.
2) Tek tel üzerinde (la teli) sol el ve sağ el-kol hareketlerinin eşgüdümünü
sağlama.
3) “Legato” tekniği için yayın basıncını dengeleme.
4) “Legato” tekniği için yayın uzunluğunu ayarlama.
5) “Legato” tekniği için yayın hızını ayarlama.
6) Tek teli kapsayan ve “legato” tekniği içeren etüdü doğru biçimde çalma.

Hedef: Tel değişiklikleri sırasında “legato” tekniğini kullanabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Legato” tekniği kullanılırken, tel değişikliklerini ön kol ve arka kol
hareketleriyle ilişkilendirme
2) İki tel arası geriye dönüşlerde yayın açısını sağlama.
3) “Legato”tekniğini içeren ve teller arası geçişi kapsayan etüdü doğru
biçimde çalabilme.

Hedef: Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından
yayı simetrik kullanabilme.
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Hedef Davranışlar
1) Simetrik yayın tanımını söyleme.
2) Legato tekniği kullanımında simetrik yay kullanımını sağlama.
3) Legato tekniği ve simetrik yay kullanımıyla ilgili etüdü doğru biçimde
çalma.

Hedef: Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından
yayı asimetrik kullanabilme.

Hedef Davranışlar
1) Asimetrik yayın tanımını söyleme.
2) Legato tekniği kullanımında asimetrik yay kullanımını sağlama.
3) Legato tekniği ve simetrik yay kullanımıyla ilgili etüdü doğru biçimde
çalma.

Hedef: Keman çalmada “detaşe” yay tekniğini kavrayabilme.

Hedef Davranışlar
1) “Detaşe”nin tanımını söyleme.
2) “Detaşe” tekniğinde yayın üst yarısını ön kol ve bilek(iç yan, diş yan)
hareketleriyle kullanma.
3) “Detaşe” tekniği kullanımında, sağ el işaret parmağı ile basıncı
dengeleme.
4) “Detaşe” tekniğinin kullanılması sırasında yaydan “kıt” seslerinin elde
edilmesini sağlama.
5) “Detaşe” tekniğinin, yayın her bölgesinde yapılabileceğini söyleme.
6) “Detaşe” tekniğini tek tel (la teli) üzerinde uygulama.

Hedef: Tel değişiklikleri sırasında “detaşe” tekniğini uygulayabilme.
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Hedef Davranışlar
1) “Detaşe” tekniği kullanımı sırasında, tel değişikliklerini ön kol, arka kol
hareketleriyle ilişkilendirme.
2) “Detaşe” tekniğini içeren ve tel değişikliklerini kapsayan etüdü doğru
biçimde çalma.

Araç Gereç ve Kaynaklar: Keman, ayna, “detaşe” tekniğini içeren etütler,
“legato” tekniğini içeren etütler.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, gösterme, uygulama

Öğretme Öğrenme Durumları
1) Bir veya birkaç sesin bir yayda kesintisiz olarak çalınmasına ve
değiştirildiği belli olmayan yay kullanım şekline “legato” (Büyükaksoy, 1997:40)
denildiğinin öğrenciye öğretilmesi.
2) “Legato” tekniği uygulanırken sol eldeki parmak hareketleri ile sağ el-kol
hareketlerinin karıştırılmaması gerektiğinin öğrenciye söylenmesi ve sol elin kendi
hareketlerini yaparken sağ el-kolun da kendi hareketlerini yaptığının gösterilmesi.
3) “Legato” tekniği uygulanırken yayın uç kısımlarına doğru geldikçe
basıncın sol el işaret parmağı ile arttırılması gerektiğinin gösterilmesi, bununda yayın
dip kısımlarında kolun doğal ağırlığı olduğu için yapılması gerektiğinin söylenmesi
ve öğrenciye uygulatılması.
4) “Legato” tekniği uygulanırken bağ içindeki notaların en sonuncularına
daha uzun yay bırakma düşüncesi ile çalınmasının gösterilmesi, yay hızının bağ
içindeki notalar göz önüne alınarak uzunluk anlayışıyla bir eşgüdüm içersinde
ayarlanması gerektiğinin söylenerek gösterilmesi ve tüm bunların öğrenciye
uygulatılması.
5) “Legato” tekniğini içeren ve tek teli kapsayan etüdün öğrenciye
çaldırılması, varsa yanlışlıkların düzeltilmesi.
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6) “Legato” tekniği kullanılırken, tel değişikliklerini ön kol ve arka kol
hareketleriyle ilişkilendirmenin öğrenciye gösterilmesi ve uygulatılması.
7) “Legato” tekniği kullanılırken, öğrenciye iki tel arası geriye dönüşlerde
bir telden diğer tele geçerken yayın açısını daraltarak geçmenin ve bunu ön, arka kol
hareketleriyle ilişkilendirmenin nasıl yapıldığının gösterilerek uygulatılması.
8) “Legato” tekniğini içeren ve teller arası geçişi kapsayan etüdün öğrenciye
çaldırılması, varsa yanlışlıkların düzeltilmesi.
9) Aynı yayda, nota bölünmelerine eşit uzunlukta yay ve eşit hız sağlamanın
simetrik yay olduğunun öğrenciye öğretilmesi.
10) Legato tekniğinde simetrik yay kullanımının öğrenciye gösterilmesi.
11) Legato tekniğinde simetrik yay kullanımının öğrenciye uygulatılması.
12) Legato tekniğinde simetrik yay kullanımını içeren etüdün öğrenciye
çaldırılması, varsa yanlışlıkların düzeltilmesi.
13) Aynı yayda, nota bölünmelerine farklı uzunlukta yay ve farklı hız
sağlamanın asimetrik yay olduğunun öğrenciye öğretilmesi.
14) Legato tekniğinde asimetrik yay kullanımının öğrenciye gösterilmesi.
15) Legato tekniğinde asimetrik yay kullanımının öğrenciye uygulatılması.
16) Legato tekniğinde asimetrik yay kullanımını içeren etüdün öğrenciye
çaldırılması, varsa yanlışlıkların düzeltilmesi.
17) Birbirini izleyen sesleri veya notaları belirgin yay değiştirimleriyle
birbirinden ayırarak çalma (Alpagut, 2005:1)’ya “detaşe” denildiğinin öğrenciye
öğretilmesi.
18) “Detaşe” tekniğinde yayın üst yarısını ön kol ve bilek(iç yan, diş yan)
hareketleriyle kullanmanın öğrenciye gösterilmesi ve uygulatılması.
19) “Detaşe” tekniği kullanımında, sağ el işaret parmağı ile basıncın
dengelenmesi

gerektiğinin

öğrenciye

söylenerek

uygulatılması

ve

basınç

dengelemeye bağlı olarak yaydan “kıt” seslerinin elde edilmesinin sağlanması.
20) “Detaşe” tekniğinin, hıza göre yayın her bölgesinde yapılabileceğinin
öğrenciye kavratılması.
21) “La” teli üzeride “detaşe” tekniğinin öğrenciye uygulatılması, varsa
yanlışlıkların düzeltilmesi.
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22) Detaşe” tekniği kullanımı sırasında, tel değişikliklerini ön kol, arka kol
hareketleriyle ilişkilendirmenin öğürenciye gösterilerek uygulatılması.
23) “Detaşe” tekniğini içeren ve tel değişikliklerini kapsayan etüdün
öğrenciye çaldırılması, varsa yanlışlıkların düzeltilmesi.

Sınama Ölçme Durumları
1) “Legato”nun tanımını yapınız.
2) Sol el ve sağ el-kol hareketlerinin eşgüdümü, yayın basıncı, hızı ve
uzunluğuna dikkat ederek, tek teli kapsayan ve “legato” tekniğini içeren etüdü
çalınız.
3) Ön kol ve arka kol hareketleriyle ilişkilendirme, iki tel arası geriye
dönüşlerde yayın açısını sağlamaya dikkat ederek “legato” tekniğini içeren ve teller
arası geçişi kapsayan etüdü çalınız.
4) “Detaşe”nin tanımını söyleyiniz.
5) “Detaşe” tekniğinde yayın üst yarısını ön kol ve bilek(iç yan, dış yan)
hareketleriyle kullanma ve işaret parmağı ile basıncı dengelemeye dikkat ederek tek
tel üzerinde “detaşe” tekniğini uygulayınız.
6) “Detaşe” tekniği yayın hangi bölgesinde yapılır?
7) “Detaşe” tekniği kullanımı sırasında, tel değişikliklerini ön kol, arka kol
hareketleriyle ilişkilendirmeye dikkat ederek, tel değişiklikleri içeren etüdü çalınız.
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Yönerge
Bu araç, “Keman çalmada temel yay teknikleri” konusunun davranışlarını
öğrencilerin kazanıp kazanmadığını ölçmek içindir.
Ölçmeyi uygun bir süreç içinde eğitimi aksatmayacak biçimde yapınız.
Öğrenci davranışlarını gözlerken ünitelerin konularını kullanınız.
1- Gözlenecek öğrenciyi belirleyiniz.
2- Öğrenciye konuları bir bütün olarak anlatınız.
3- Öğrenciden konuları tekrar etmesini isteyiniz.
4- Öğrenciyi aşağıdaki davranışlar açısından gözleyiniz.
5- Öğrencinin her davranışına göre düzeyini ayrı ayrı saptayarak dereceleme
ölçeğindeki uygun yere (x) işaretini koyunuz.

Gözlem aracı
Gözlenecek davranışlar
1-Legato tekniğini ne ölçüde gerçekleştirebiliyor?
2- Detaşe tekniğini ne ölçüde gerçekleştirebiliyor?

No

Öğrencinin Adı

Gözlenecek

Soyadı

Davranış
No’su
1

………………..

2

Derecelendirme Ölçeği

Çok Az

Az

Orta

İyi

Çok İyi
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Ek- 2

GÖRÜŞME
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GÖRÜŞME YÖNERGESİ

Bu görüşme Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılmakta olan Yüksek Lisans tezi ile ilgili
verilerin bir kısmını elde etmek üzere hazırlanmıştır. Elde edilecek bilgiler “A. İ. B.
Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda
A. G. S. Lisesi Çıkışlı 1. Sınıf Keman Öğrencilerine, Temel Davranışları Kapsayıcı
Bir Öğretim Programı Model Önerisinin Uygulanması” adlı tezimde kullanılacaktır.

Görüşme; kişisel bilgiler, kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1(Keman)
Dersi Öğretim Programları’na ilişkin sorular ve oluşturulan Bireysel Çalgı Eğitimi
1(Keman) Dersi Öğretim Programı’na ilişkin ifadeler olmak üzere üç bölümden
meydana gelmektedir. Sorulara ve ifadelere, cevap anahtarında uygun bulduğunuz
seçeneğe ( x ) işareti koyarak cevap veriniz.

Görüşmenin amacına ulaşması ve araştırmanın gerçekçi verilere dayandırılması
bakımından, soruların içtenlikle ve eksiksiz yanıtlanması beklenmektedir.

Görüşmeden elde edilecek veriler, yalnız bu araştırma için kullanılacak ve her
türlü kişisel bilgi gizli tutulacaktır.

İlgileriniz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.

Araştırmacı
Çiğdem Söker
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GÖRÜŞME SORULARI

1) KİŞİSEL BİLGİLER
1. Cinsiyetiniz?
Bay ( )

Bayan ( )

2. En son bitirdiğiniz program düzeyi nedir?

Lisans ( )

Yüksek Lisans ( )

Doktora ( )

3. Keman öğretim elemanı olarak hizmet süreniz ne kadardır?

………………………………………………………..
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2) KULLANILMAKTA OLAN BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 1(KEMAN) DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN SORULAR.

Not: Aşağıdaki soruları kendi kullandığınız öğretim programı ve tanıdığınız öğretim
programlarıyla ilgili olarak cevaplandırınız.

1. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
hedefler bulunmakta mıdır?
Evet ( )

Hayır ( )

2. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarındaki
hedeflerin sınıf seviyesine göre uygun olma durumu ne ölçüdedir?
Tamamen ( )

Büyük Ölçüde ( )

Kısmen ( )

Çok Az ( )

Hiç ( )

3. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
hedef davranışlar bulunmakta mıdır?
Evet ( )

Hayır ( )

4. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
hedeflere ilişkin hedef davranışlar ne ölçüde bulunmaktadır?
Tamamen ( )

Büyük Ölçüde ( )

Kısmen ( )

Çok Az ( )

Hiç ( )

5. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
hedefler ne ölçüde sıralı ve aşamalı olarak yer almaktadır?
Tamamen ( )

Büyük Ölçüde ( )

Kısmen ( )

Çok Az ( )

Hiç ( )

6. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
üniteler bulunmakta mıdır?
Evet ( )

Hayır ( )

7. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
konular bulunmakta mıdır?
Evet ( )

Hayır ( )

8. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında,
ünite ve konular hedeflerle ne ölçüde tutarlıdır?
Tamamen ( )

Büyük Ölçüde ( )

Kısmen ( )

Çok Az ( )

Hiç ( )
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9. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
yöntem ve teknikler bulunmakta mıdır?
Evet ( )

Hayır ( )

10. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında,
keman öğretimine ve içeriğindeki hedeflere uygun yöntem ve teknikler ne ölçüde yer
almaktadır?
Tamamen ( )

Büyük Ölçüde ( )

Kısmen ( )

Çok Az ( )

Hiç ( )

11. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
öğretme durumları yer almakta mıdır?
Evet ( )

Hayır ( )

12. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında yer
alan öğretme durumları hedef ve hedef davranışlarla ne ölçüde tutarlıdır?
Tamamen ( )

Büyük Ölçüde ( )

Kısmen ( )

Çok Az ( )

Hiç ( )

13. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
sınama ölçme durumları yer almakta mıdır?
Evet ( )

Hayır ( )

14. Kullanılmakta olan Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
sınama ölçme durumlarının hedefler ile tutarlılığı ne ölçüdedir?
Tamamen ( )

Büyük Ölçüde ( )

Kısmen ( )

Çok Az ( )

Hiç ( )

15. Kullanılmakta olan Bireyse Çalgı Eğitimi 1 (Keman) dersi öğretim programlarında
değerlendirme işlemleri yer almakta mıdır?
Evet ( )

Hayır ( )
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3) OLUŞTURULAN BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 1(KEMAN) DERSİ ÖĞRETİM
PROGRAMI MODELİNİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN İFADELER

1. Keman eğitimi sürecine başlarken yapılması gereken duruş-tutuşa ilişkin hedef ve hedef
davranışlar Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğretim Programı Model
Önerisi’nde yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

2. Keman eğitimi sürecine başlarken yapılması gereken duruş-tutuşa ilişkin hedef ve hedef
davranışlar, A. G. S. L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

3. Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirme ile ilgili hedef ve hedef davranışlar Bireysel Çalgı
Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

4. Sağ eli yay üzerine doğru yerleştirme ile ilgili hedef ve hedef davranışlar, A. G. S. L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

5. Yayın keman üzerine taşınması ve değişik durumlarda (dip, orta, uç) sağ elin\ kolun
konumu konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlar, Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman)
Dersi Öğretim Programı Model Önerisi’nde yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )
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6. Yayın keman üzerine taşınması ve değişik durumlarda (dip, orta, uç) sağ elin\ kolun
konumu konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlar, A. G. S. L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

7. Keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli başlı kurallar konusuyla ilgili
hedef ve hedef davranışlar Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğreti Programı
Model Önerisi’nde yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

8. Keman çalmada nitelikli ses elde etmeyi sağlayan belli başlı kurallar konusuyla ilgili
hedef ve hedef davranışlar A. G. S. L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

9. Sol ve sağ eli\ kolu tellere (sol,re,la,mi) göre konumlandırma ile ilgili hedef ve hedef
davranışlar Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğreti Programı Model Önerisi’nde
yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

10. Sol ve sağ eli\ kolu tellere (sol,re,la,mi) göre konumlandırma ile ilgili hedef ve hedef
davranışlar A. G. S. L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

11. Sol ve sağ elin\ kolun konumlandığı teller ve üzerindeki notaların, bütün yay, üst yarı ve
alt yarıda bağsız çalınması konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar Bireysel Çalgı
Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğreti Programı Model Önerisi’nde yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )
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12. Sol ve sağ elin\ kolun konumlandığı teller ve üzerindeki notaların, bütün yay, üst yarı ve
alt yarıda bağsız çalınması konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A. G. S. L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

13. Tüm telleri kapsayan, yayın değişik durumlarında (dip,orta,uç) iki bağlı çalışmalar,
Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğreti Programı Model Önerisi’nde yer
almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

14. Tüm telleri kapsayan, yayın değişik durumlarında (dip,orta,uç) iki bağlı çalışmalar, A.
G. S. L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

15. Keman akordu –teorik olarak- konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar Bireysel Çalgı
Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğreti Programı Model Önerisi’nde yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

16. Keman akordu –teorik olarak- konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A. G. S. L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

17. Kemanda yay tekniklerinden legato tekniğini iki veya daha fazla bağlı, tek tel üzerinde
uygulama konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlar Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman)
Dersi Öğreti Programı Model Önerisi’nde yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )
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18. Kemanda yay tekniklerinden legato tekniğini iki veya daha fazla bağlı, tek tel üzerinde
uygulama konusuyla ilgili hedef ve hedef davranışlar A. G. S. L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

19. Tel değişiklikleri sırasında legato tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef
davranışlar Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğreti Programı Model Önerisi’nde
yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

20. Tel değişiklikleri sırasında legato tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef
davranışlar A. G. S. L. mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

21. Detaşe tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar Bireysel Çalgı
Eğitimi 1 (Keman) Dersi Öğreti Programı Model Önerisi’nde yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

22. Detaşe tekniğini uygulama konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A. G. S. L.
mezunu keman öğrencilerine de uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

23. Detaşe çeşitleri (aksanlı detaşe, belirtimli detaşe, portato, noktalı belirtimli detaşe)
konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar Bireysel Çalgı Eğitimi 1 (Keman) Dersi
Öğreti Programı Model Önerisi’nde yer almalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )
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24. Detaşe çeşitleri (aksanlı detaşe, belirtimli detaşe, portato, noktalı belirtimli detaşe)
konusu ile ilgili hedef ve hedef davranışlar A. G. S. L. mezunu keman öğrencilerine de
uygulanmalıdır.
Kesinlikle
Katılıyorum
( )

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

( )

( )

( )

Kesinlikle
Katılmıyorum
( )

Konuyla ilgili olarak eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz varsa lütfen
belirtiniz.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
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GÖRÜŞME

194

GÖRÜŞME SORULARI

1) Kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programlarına
ilişkin düşünceleriniz nelerdir?
2) Etkili bir B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisi nasıl
düzenlenmelidir?
3) B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde, legato
tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından yayın simetrik
kullanımı ile ilgili hedef davranışlara yer verilmeli midir?
4) Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açsından
yayın simetrik kullanımı ile ilgili hedef davranışlar, A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalı mıdır?
5) B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde, legato
tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından yayın asimetrik
kullanımı ile ilgili hedef davranışlara yer verilmeli midir?
6) Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/kol eşgüdümü açısından
yayın asimetrik kullanımı ile ilgili hedef ve hedef davranışlar, A.G.S.L. mezunu
keman öğrencilerine de uygulanmalı mıdır?
7) A.G.S.L. mezunu keman öğrencileri ile genel lise veya dengi okul
çıkışlı keman öğrencilerinin temel teknikler açısından benzerlik ve farklılıkları var
mı, varsa bunlar nelerdir?
8) A.G.S.L. mezunun 1. sınıf keman öğrencilerinin, bir öğretim
programına bağlı olarak tekrar gözden geçirilmesi hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
9) A.G.S.L. mezunu keman öğrencileri ile düz lise ve dengi okul mezunu
keman öğrencilerinin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak, aynı B.Ç.E. (Keman)
dersi öğretim programı uygulanmalı mıdır?
a) Uygulanmamalı diyorsanız bu konuyla ilgili ne gibi çözümler üretilebilir?
b) Uygulanmalı diyorsanız bu konuyla ilgili neler yapılmalıdır?
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GÖRÜŞME VERİLERİ
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Soru 1- Kullanılmakta olan B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programlarına
ilişkin düşünceleriniz nelerdir?
1

G.A: Şuan Y.Ö.K. tarafından hazırlanan tanımsal program var. Bu programdan

2

hareketle ve öğrenci durumlarına göre her öğretim yılı için öğretim elemanları

3

öğretim programlarını hazırlıyor. Ya da yine bu tanımsal programa bağlı olarak

4

zümre toplantısı yolu ile öğretim programı hazırlanıyor. Öğretim elemanları

5

tarafından hazırlananlar, her bir öğrenci için; öğrencinin durumuna, düzeyine,

6

öğrenme hızına göre hazırlanıyor. Fakat bu programlar yazılı olarak

7

bulunmuyor, her bir öğrenci için düzenleniyor. Tüm ögeler bu programda yer

8

alır. Bu program kendi içinde iki boyutludur. Birinci boyutu keman eğitimine

9

yeni başlayanları, ikinci boyutu A.G.S.L. mezunu öğrencileri kapsıyor. İki

10 boyutlu olması nedeniyle de oldukça esnek bir program. B.Ç.E., doğası gereği
11 esnektir. Çünkü bireysel bir derstir. Çerçeve program yani Y.Ö.K. tarafından
12 hazırlanan tanımsal program, tüm müzik eğitimi anabilim dallarını kapsar. Her
13 bölümün aldığı öğrenci yapısı farklıdır. Bu nedenle öğretim elemanlarının
14 öğretim programlarıda farklıdır. Yalnız ortak birtakım standartlar vardır.
15 Örneğin keman eğitimine yeni başlayan öğrencilerin orta tellerden başlayarak
16 duruş, tutuş, detaşe ve legatoya ilişkin hedeflere öncelikle ulaşması gerekir. Bu
17 çerçevede küçük ölçekli etüt ve eserler materyal olarak kullanılabilir. Bu
18 başlangıç A.G.S.L. mezunu öğrenciler içinde ortaktır. Fakat öğrenme hızları
19 farklı olduğunda program da farklılaşır. Ancak yinede sınama ölçmede bir takım
20 baraj etüt ve eserler olduğunda alt sınır korunur. Üst sınır yoktur. Ben keman
21 eğitimi verirken kemanın ve insanın doğasını esas alıyorum. Kemanın, insanın
22 uzuvlu olması gerekliliği gerçekten çok önemli. Duruş, tutuş ve yayı yönetişin
23 estetik olarak bütünleşmesi önemli hedeflerden birisidir.

1

G.D: Tanımsal program çerçevesinde, kendi mesleki tecrübelerimize dayanarak

2

bu dersi işliyoruz. Hedef, hedef davranışlar, içerik, öğretme durumları, sınama

3

ölçme durumları ve değerlendirme işleri gibi öğretim programı öğelerinin

4

bulunduğu bir yazılı program yoktur. Tanımsal program vardır fakat tanımsal
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5

programda da bu öğeler bulunmamaktadır. Fakat bu konu ile ilgili olarak ben ve

6

başka bir uzman arkadaşım bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı yaparken de Yrd.

7

Doç. Dr. Uğur Alpagut’un B.Ç.E. (Keman) dersi ile ilgili yaptığı çalışmalardan

8

yararlandık. Yaptığımız çalışma sonunda ortaya çıkan B.Ç.E. 1(Keman)dersi

9

öğretim programı modelinde, öğretim programı öğelerine yer verdik. Fakat bu

10 tür çalışmaların yapılması gerekmektedir. Çünkü içinde hedef ve hedef
11 davranışları, içerik, öğretme durumları, sınama ölçme durumları, değerlendirme
12 işerli olan programlar yer almadığından; sınavlarda ölçülmek istenen davranışlar
13 ve hangi davranışın kaç puanla değerlendirileceği gibi sorular dolayısı ile bir
14 takım sorunlar oluşmaktadır. Sınavlarda standardizasyon olmamaktadır.
15 Öğrencinin

gidişatına

göre

not

verilmekte

hatta

bazen

duygusal

16 davranılabilmektedir.
1

G.E: Bölümce karar verilerek oluşturulan bir öğretim programı yok. Tanımsal

2

program var. Bu programda da öğretim programının ögeleri yer almamaktadır.

3

Sadece

4

gerekmektedir. Beklide bütün eğitim fakülteleri müzik bölümlerinde dört yıllık

5

standart bir B.Ç.E.(Keman) dersi öğretim programı olmalıdır. Bu bölümde genel

6

olarak ortak düşündüğümüz için öğretim elemanları arasında bir sıkıntı

7

yaşanmamaktadır.

konular

bulunmaktadır.

Fakat

ayrıntılı

bir

programın

olması
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Soru 2- Etkili bir B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisi
nasıl düzenlenmelidir?
1

G.A: Çağdaş bir müzik öğretim programının sahip olduklarına sahip olmalıdır.

2

Bu modelde hedeflerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor ağırlıkları farklı olur.

3

Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan denge esastır fakat öğrenci durumlarına

4

göre denge değişebilir. Özellikle kemancı kimlik ve kişiliği kazandırırken bu tür

5

çalışmalar yapılır. Öğretme öğrenme durumlarında öğretim elemanı öğrenciyi

6

dengelemeli,

7

programına uydurulmalıdır. Bu durumda öğretim elemanı çok önemlidir.

1

G.D: Öncelikle programın hedefleri belirlenmelidir. Bir müzik öğretmeninde

2

bulunması gereken çalgısal davranışların neler olduğu ortaya konulmalı aynı

3

zamanda da B.Ç.E.1(Keman)dersinden beklenilen davranışlar oluşturulmalıdır.

4

Tabii tüm bunlar tanımsal program çerçevesinde yapılmalıdır. Tüm bunlar

5

düşünülerek

6

dönüştürülmelidir. Daha sonrada bu hedef ve hedef davranışlara bağlı olarak

7

içerik oluşturulmalıdır. Belirli yöntem ve teknikler var ama yöntem ve teknikler

8

hedeflere bağlı olarak düşünülmelidir. Bu dersin bireysel olması nedeni ile

9

yöntem ve teknikleri öğrenciye göre düşünerek hedeflerle örtüştürmek gerekir.

öğrenmeyi yani çalışmayı öğretmelidir. Öğrenci öğretim

oluşturulan

hedefler

daha

sonra

hedef

davranışlara

10 Yani bu konuda biraz esnek davranılabilir. Öğretim durumları düzenlenirken
11 uygun ders ortamını hazırlamak gerekir. Ve yine dersin bireysel olması
12 nedeniyle bu iş öğretim elemanına düşer. Bu konuda da esnek davranılmalıdır.
13 Sınama ölçme durumları ve değerlendirme işlemleri en önemli öğelerdir. Bu
14 konuyla ilgili olarak hedeflere bağlı ölçekler geliştirilmelidir. Her davranış belli
15 puanlarla değerlendirilmelidir. Değerlendirmede her öğrencinin çalması gereken
16 baraj etüt ya da eser belirlenmelidir. Bu eser ya da etüt seslendirilirken öğrenci
17 hedef davranışlara göre değerlendirilmelidir.
1

G.E: Hedeflerde laf kalabalığından ziyade daha net ve kolay düşünülmelidir.

2

Hedef davranışla ise bizi hedefe ulaştıracak şekilde düzenlenmelidir. Çok

3

ayrıntılı olmamalıdır. Anlamsız olur. İçerik hedef ve hedef davranışlara göre

4

düzenlenmelidir. Tabii tüm bunlar tanımsal programa bağlı olarak yapılmalıdır.

5

Öğretme durumları da hedef ve hedef davranışlara göre düzenlenmelidir.
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6

Öğretme durumlarında öğretim elemanının öğretme yeteneği çok önemli. İyi bir

7

yetiye sahip olmalıdır. Sınama ölçme durumları ve değerlendirme işlemleri

8

konusunda büyük bir açık vardır. Bunlar da hedef ve hedef davranışlara göre ve

9

öğrencinin durumuna göre düzenlenmelidir.
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Soru 3- B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde, legato
tekniği kullanımında sağ el ve sol el/ kol eşgüdümü açısından yayın simetrik
kullanımı ile ilgili hedef davranışlara yer verilmeli midir?
1 G.A: B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programında yayı simetrik kullanımı
2 esastır. Olmalıdır. Öncelikle yayın simetrik kullanımı öğretilir. Yayın aynı hız ve
3 gürlük elde edecek şekilde kullanımı simetriktir.
1 G.B: Mutlaka yer verilmelidir. Öğretmeninde bu konuya eğilmesi gerekir.
1 G.C: Mutlaka yer verilmelidir.
1 G.D: Kesinlikle yer verilmelidir.
1 G.E: Kesinlikle uygulanmalıdır.
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Soru 4- Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/ kol eşgüdümü açısından
yayın simetrik kullanımı ile ilgili hedef davranışlar, A.G.S.L. mezunu keman
öğrencilerine de uygulanmalı mıdır?
1 G.A: Mutlaka olmalıdır. Keman eğitiminin hangi aşaması ya da okul
2 kademesinde olursa olsun simetrik yay kullanımıyla başlanmalıdır.
1 G.B: Eğer öğrenci bu konularla ilgili problem yaşıyorsa yeniden kavratılması,
2 temel kavramların oturtulması gerekir.
1 G.C: Evet, simetrik yay kullanımına mutlaka yer verilmelidir.
1 G.D: A.G.S.L. çıkışlı keman öğrencilerinde, legato tekniği kullanımında sağ el
2 ve sol el/ kol eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımı ile ilgili hedef
3 davranışlar çok daha gereklidir. Çünkü A.G.S.L. çıkışlı öğrenciler yanlış
4 öğrenilmiş davranışlarla ya da eksik bilgilerle gelmektedir. Hatta bu yanlışlıkları
5 düzeltmek bazen bir dönemimizi alabilmektedir.
1 G.E: Evet fakat eser ya da etüt farklı olmalıdır. Yani A.G.S.L. mezunu keman
2 öğrencilerine düzey açısından farklı eserler verilmelidir.
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Soru 5- B.Ç.E. 1(Keman) dersi öğretim programı model önerisinde, legato
tekniği kullanımında sağ el ve sol el/ kol eşgüdümü açısından yayın
asimetrik kullanımı ile ilgili hedef davranışlara yer verilmeli midir?
1 G.A: 3/4 ‘ ya da 3/8 ‘lik üçüz kümeli eser ya da etütlerde yavaş yavaş asimetriye
2 geçilmelidir. Yani asimetriye de biraz yer verilmelidir. Bu siyah ve beyaz gibidir.
3 Simetriyi tam kavrayabilme için asimetriye de yer verilmelidir. Ama tabiî ki
4 simetriye öncelik verilir.
1 G.B:

Mutlaka

yer

verilmelidir.

Simetriyi

kavramak

için

asimetride

2 kullanılmalıdır.
1 G.C: Asimetrik yay kullanımına bu aşamada gerek yoktur.
1 G.D: Birinci sınıf birinci dönemde asimetrik yay kullanımına gerek yoktur.
1 G.E: Evet yer verilmelidir.
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Soru 6- Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el/ kol eşgüdümü açısından
yayın asimetrik kullanımı ile ilgili hedef davranışlar, A.G.S.L. mezunu
keman öğrencilerine de uygulanmalı mıdır?
1 G.A: Mutlaka olmalıdır. Asimetri geciktirilmeden verilmelidir. Simetrinin tam
2 öğrenilmesi için asimetri de çalıştırılarak karşılaştırılmalıdır. Tekniğin, becerinin
3 tam öğrenilebilmesi için zıttını da ortaya koymak gerekir. Bu hayatın içinde
4 dolayısıyla öğrenmede vardır. Zıtların birliği gerekir. Buna keman eğitiminde de
5 olanak vermek gerekir. Zıtların biri diğerini öğretir.
1 G.B: Mutlaka yer verilmelidir. Asimetriyi kullanamıyorsa bunun giderilmesi için
2 tekrar

gözden

geçirilmelidir.

Ayrıca

simetrideki

birtakım

eksikliklerin

3 giderilmesi açısından asimetriye yer verilmelidir. Öğrenci karşılaştırma yolu ile
4 daha iyi kavrayabilir.
1 G.C: Asimetrik yay kullanımına gerek yoktur.
1 G.D: A.G.S.L. çıkışlı keman öğrencilerinin iyi düzeyde olanlarına asimetrik yay
2 kullanımı ile ilgili hedefler uygulanmalıdır. İyi düzey derken, temel davranışlar
3 yani duruş tutuşa ilişkin hedef davranışları tam olarak gösterebilen öğrenciler
4 kastedilmektedir.
1 G.E: Evet fakat simetrik yay kullanımında olduğu gibi asimetrik yay
2 kullanımında da A.G.S.L. mezunu keman öğrencilerine düzey açısından farklı
3 etüt ya da eserler verilmelidir.
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Soru 7- A.G.S.L. mezunu keman öğrencileri ile genel lise veya dengi okul
mezunu keman öğrencilerinin temel teknikler açısından benzerlik ve
farklılıkları var mı, varsa bunlar nelerdir?
1

G.A: Temel tekniklerde farklılıklar çoktur. Nedenleri var tabii; mesela öğretim

2

elemanı farklılığı… Bu nedenle duruş tutuşlar farklı edinilebiliyor. Lise

3

çağlarında öğrenciler bedensel gelişimi hızlı yaşamaktadırlar. Aynı zamanda

4

A.G.S.L.’nde öğrenciler genel eğitim de aldığından öğretmenler belki esnek

5

davranıyorlar. Bazen bu durum aşırıya varabiliyor. Gençlik çağındaki

6

öğrencilerin disiplin altında tutulabilmesi de çok kolay olmuyor. Fakat A.G.S.L.

7

mezunu öğrencileri bir takım davranışları kazanarak geliyorlar. Oradaki eğitime

8

de yeterince saygılı olmak gerekir. Fakat öğrencilerdeki gelişmeyi önleyici

9

davranışları da düzeltmek gerekmektedir. Bu süreç çok önemlidir. Fakat

10 düzeltme yaparken öğrendiklerini hiçe saymakta yanlıştır. Bu durumda sadece
11 yanlışlıklar düzeltilmelidir. Temel teknikler açısından, keman eğitimine yeni
12 başlayanlar üniversitede öğreniyorken A.G.S.L. mezunu öğrenciler bir takım
13 davranışları edinmiş olarak geliyor. Bu durumda öğrenilmiş olan bu davranışları
14 geliştirme yoluna gitmeliyiz. İlk kez öğrenmedeki duyarlılık ile öğrenmiş olup
15 geliştirme yoluna gitmedeki duyarlılık çok farklıdır. Keman eğitimine yeni
16 başlayanlarda, kemandan güzel ses üretme yoluna gidilmelidir. Bu durum farklı
17 iki grup arasında sağlıklı etkileşimi sağlayacaktır. Bu yaklaşım çok önemlidir.
1

G.B: Öğretmen ve öğrenci durumuna göre değişkendir. Öğrencinin kiminle

2

çalıştığı çok önemlidir. Eğer öğrenci A.G.S.L.’nde uzman kişi tarafından

3

yönlendirilmediyse kötü sonuçlar oluşabiliyor.

1

G.C: A.G.S.L. mezunu öğrenciler daha çabuk kavrar. Bireysel yanlışlıkları

2

düzeltmek çok kolaydır. İyi bir öğretmen hemen bu yanlışlıkları düzeltir. Daha

3

önce eğitime başlamış öğrenci avantajlıdır.

1

G.D: A.G.S.L çıkışlı öğürenciler, duruş tutuşa ilişkin davranışları yanlış

2

öğrenmiş olarak gelebiliyor. Bu yanlışlıkları düzeltmek, artık öğrenilmiş

3

olmasından dolayı zor oluyor. Fakat yeni öğrenen öğrencilerde yanlışlık riski

4

azalıyor ya da yanlış öğrenilen bir hedef daha kolay düzeltilebiliyor. Her iki

5

grubu temel teknikler açısından aynı yapmaya çalışıyoruz fakat ne kadar başarılı
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6

olunduğu da ayrı bir tartışma konusudur.

1

G.E: Genel lise veya dengi okul mezunu keman öğrencileri sıfırdan başladıkları

2

için daha doğru öğreniyorlar. A.G.S.L. mezunu keman öğrencileri çok fazla

3

öğretmen değiştirdiği için hataları fazla oluyor. Yanlış öğrenilmiş davranışı

4

düzeltmek çok zor. O nedenle sıfırdan başlayan öğrenci daha avantajlı

5

diyebiliriz.
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Soru 8- A.G.S.L. mezunu 1. sınıf keman öğrencilerinin, bir öğretim
programına

bağlı

olarak

tekrar

gözden

geçirilmesi

hakkındaki

düşünceleriniz nelerdir?
1 G.A: Öğrendiklerini gözden geçirme, öğrendiklerini yeniden tanıma ve daha da
2 ilerlemesini sağlar. Böylelikle aksaklıklar da ortadan kalkar. Öğrenci geriye
3 doğru gittiğinde birtakım inceliklerin farkına da varabilir.
1 G.B: Kesinlikle gözden geçirilmelidir. Sağlam olarak temel teknikler
2 kavratılmalı, varsa aksaklıklar düzeltilmelidir. A.G.S.L.’ndeki öğretmenlere
3 başlangıç ve ileri seviye ile ilgili seminerler verilmelidir. Öğretmenin temel
4 davranışları nasıl kazandıracağını bilmesi gerekir.
1 G.C: Tabii ki gözden geçirilmelidir. Varsa yanlışlıklar düzeltilmelidir.
1 G.D: A.G.S.L. mezunu 1. sınıf keman öğrencilerinin, bir öğretim programına
2 bağlı olarak tekrar gözden geçirilmesine tamamen katılıyorum. Çünkü bu
3 öğrenciler çok farklı yerlerden geliyorlar. Her lisede farklı sorunlar olabiliyor. Bu
4 nedenle eksiklikleri ortaya çıkarılması ve giderilmesi için tekrar gözden geçirme
5 şarttır. Kimi öğrenci teknik açıdan dağınık oluyor kimileri düzey olarak üst
6 seviyede fakat temel teknikleri eksik oluyor. Temel teknikleri sağlamlaştırmak
7 gerekir. Bu nedenle gözden geçirme sağlıklı olur. Bunu da bir programa bağlı
8 olarak yapmak gerekir. Çünkü program eğitimin olmazsa olmazıdır. Bir program
9 doğrultusunda tekrar başa alarak gözden geçirilmelidir.
1 G.E: Temel davranışları zaten tekrar gözden geçiriyoruz. Sorun yoksa hızla
2 geçiyoruz. Yani gözden geçirilmelidir.
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Soru 9- A.G.S.L. mezunu keman öğrencileri ile genel lise veya dengi okul
mezunu keman öğrencilerinin hazırbulunuşlukları dikkate alınarak, aynı
B.Ç.E. (Keman) dersi öğretim programı uygulanmalı mıdır?
1 G.A: Aynı program uygulanmıyor. Kağıt üzerinde öyle görünüyor fakat
2 bireysellik programı farklılaştırıyor. Yani yeni öğrenen ile gözden geçiren
3 arasında farklılıklar vardır. Gözden geçirene, eksiğini fark ettirmek ve doğru
4 çalışma biçimini kazandırmak önemlidir. Böyle bir öğrenciye de, yeni başlayan
5 öğrencilerden daha farklı eserler verilir. Yani düzey açısından farklı eserler
6 verilir.
1 G.B: Her öğrenciye bir program gerekir aslında. Temel davranışa uygun etüt ve
2 eserler verilemelidir.
3 G.C: A.G.S.L. mezunu öğrencilerde program hızlı götürülmelidir.
1 G.D: Tek bir program olmalıdır. Her öğrenci tipi için bir program
2 düşünülmemelidir.

Ama

aynı

hedef

ve

hedef

davranışlar

üzerinden

3 değerlendirilirken düzey olarak daha farklı düşünülmelidirler. Yani aynı hedef ve
4 hedef davranışlar çerçevesinde ama kendi içlerinde düşünülmelidirler.
1 G.E: Her İki grupta da aynı program kullanılabilir. Fakat eser ya da etüt
2 düzeyleri farklı olur.

208
Ek- 5

GÖZLEM VERİLERİ

209

Öğrenci No:1
NİTEL GÖZLEM FORMU
Keman Üzerine Taşınmamış Sistematik Yay Çalışmaları İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin sağ eli yay üzerine doğru
yerleştirmede işaret parmağının hemen altının yayla
temasını,orta ve yüzük parmağın ikinci boğumunun yayla
temasını, yayın orta ve dipte kullanımına bağlı olarak serçe
parmağın doğal bir kavisle yayın üzerinde konumlanmasını,
baş parmağın yayın tahtası ve kılları arasındaki topuğun
uzantısıyla temasını uygun bir biçimde sağladığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin,yayın kıllarının tellere,elin
doğal basıncı ile daha çok yapışmasını sağlamak için sağ eli
yayın
büyük
kısmına
doğru
hafifçe
çevirdiği
gözlemlenmektedir. Yayın ortada kullanımı için ön çalışma
olan sağ eli/kolu vücuda dik bir biçimde uzatarak vücuda
paralel tutma, yayın kıllarını tam kıl özelliğine uygun olarak
yere paralel tutma ve yayın uçta kullanımı için ön çalışma
olan yayın vücuda paralelliğine dikkat ederek kolu sağa
uzatma böylece iç/yan bileğin içbükey konumunu sağlamayı
uygun bir biçimde sağladığı gözlemlenmektedir. Yayın dipte
kullanımı içi ön çalışma olan yayın vücuda paralelliğine
dikkat ederek kolu sola uzatma böylece dış/yan bileğin
içbükey konumunu sağlamada öğrencinin yayın ucunu topuğa
göre daha yukarıda tuttuğu gözlemlenmektedir. Yayın uç
bölgesiyle ilgili çalışmada sağ kolu sağa doğru uzattığında
iç/yan bileğin içbükey konumuna uygun olarak serçe
parmağın gerginleşmesinin sağlandığı gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme:Öğrencinin sağ eli yay üzerine doğru
yerleştirmede işaret parmağının hemen altının yayla temasını,
orta ve yüzük parmağın ikinci boğumunun yayla temasını,
yayın orta ve dipte kullanımına bağlı olarak serçe parmağın
doğal bir kavisle yayın üzerinde konumlanmasını, baş
parmağın yayın tahtası ve kılları arasındaki topuğun
uzantısıyla
temasını,
uygun
olarak
sağladığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin,yayın kıllarının tellere,elin
doğal basıncı ile daha çok yapışmasını sağlamak için sağ eli
yayın
büyük
kısmına
doğru
hafifçe
çevirdiği
gözlemlenmektedir. Sağ eli/kolu vücuda dik bir biçimde
uzatarak vücuda paralel tutma, yayın kıllarını tam kıl
özelliğine uygun olarak yere paralel tutma ve yayın vücuda
paralelliğine dikkat ederek kolu sağa uzatma böylece iç/yan
bileğin içbükey konumunu sağlamayı uygun bir biçimde
sağladığı gözlemlenmektedir. Yayın vücuda paralelliğine
dikkat ederek kolu sola uzatma böylece dış/yan bileğin
içbükey konumunu sağlamayı da tam olarak gerçekleştirdiği
gözlemlenmektedir. Yayın uç bölgesiyle ilgili çalışmada sağ
kolu sağa doğru uzattığında iç/yan bileğin içbükey konumuna
uygun olarak serçe parmağın gerginleşmesinin sağlandığı
gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme:İlk gözlem yapılmadan önce verilen eğitime bağlı olarak öğrencinin sağ eli yay üzerine doğru yerleştirme
ile ilgili hedeflere başarıyla ulaştığı söylenebilir. Öğrencinin,yayın ortada ve uçta kullanımı ile ilgili ön çalışmaları da başarıyla
uyguladığı söylenebilir. Ancak öğrenci birinci değerlendirmede yayın dipte kullanımı içi ön çalışma olan yayın vücuda
paralelliğine dikkat ederek kolu sola uzatma böylece dış/yan bileğin içbükey konumunu sağlayamadığı, yayın ucunu topuğa
göre daha yukarıda tuttuğu görülmektedir. Fakat ikinci değerlendirmede bu durumun düzeltildiği ve yayın vücuda paralelliğine
dikkat ederek kolu sola uzatma böylece dış/yan bileğin içbükey konumunu sağlamayı da tam olarak gerçekleştirdiği
gözlemlenmektedir.

Keman ve Sol Ele İlişkin Tutuş ve Duruş İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme: Öğrencinin kemanın sapı çok önde ve
yanda olmayacak biçimde;sol omuzun uzantısı şeklinde ve
sağ
omuzun
paralelinde
tutmayı
tam
olarak
gerçekleştiremediği keman sapını sol omuzun uzantısı,sağ
omuzun paralelinden çok önde tuttuğu gözlemlenmektedir.
Sol elin tuşeye dik bir biçimde konumlanmadığı,bileğin
hafifçe tuşeye doğru büküldüğü gözlemlenmektedir.
Başparmağın doğal ve yumuşak bir kavisle konumlandığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin sol el işaret parmağının
tuşeyle temasını sağlamak amacıyla hafifçe geriye çekilmesini
tam olarak sağlanamadığı, parmakların aynı tel üzerinde doğal
konuma uygun, dik bir biçimde basmasıyla ilgili bilek ve
dirsek açısal konumlarının sağlanamadığı, sol dirseğin kalın
tellerde içeri ince tellerde dışarı olmak üzere açısal konumlar
almadığı bunun yerine parmak uzatılarak tele basıldığı
dolayısıyla dik olarak da basılmadığı gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme:Öğrencinin kemanın sapı çok önde ve yanda
olmayacak şekilde, sol omuzun uzantısı şeklinde sağ omuzun
paralelinde tutmayı gerçekleştirdiği fakat keman sapını çok az
aşağıya düşürdüğü gözlemlenmektedir. Sol elin kol ve bilek
yapısına göreceli olarak dik bir biçimde konumlandığı ve
başparmağın doğal ve yumuşak bir kavisle konumlandığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin sol el işaret parmağının
tuşeyle temasını sağlamak amacıyla hafifçe geriye
çekilmesini, parmakların aynı tel üzerinde doğal konuma
uygun, dik bir biçimde basmasıyla ilgili bilek ve dirsek açısal
konumlarını sağladığı, sol dirseğin kalın tellerde içeri ince
tellerde dışarı olmak üzere açısal konumlar almasını orta
düzeyde sağladığı gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme: Öğrencinin ilk gözlemde kemanın sapı çok önde ve yanda olmayacak şekilde,sol omuzun uzantısı sağ
omuzun paralelinde tutmayı gerçekleştiremediği kemanı önde tuttuğu gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde bu davranışın biraz
düzeltildiği fakat keman sapının çok az da olsa aşağıya düşürüldüğü gözlemlenmektedir. Öğrencinin başparmağı doğal ve
yumuşak bir kavisle konumlandırdığı söylenebilir. Fakat ilk gözlemde sol elin kol ve bilek yapısına göre tuşeye dik biçimde
konumlanmadığı bileğin tuşeye doğru büküldüğü gözlemlenmekte,ikinci gözlemde bu davranışın düzeltilerek sol elin kol ve
bilek yapısına göreceli olarak tuşeye dik biçimde konumlandığı görülmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde işaret parmağının
hafifçe geriye çekilmesini tam olarak sağlayamadığı görülmekte,ikinci gözlemde bu davranışı düzelterek sol el işaret
parmağının tuşeyle temasını sağlamak amacıyla hafifçe geriye çektiği gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde aynı tel
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üzerinde bilek ve dirseğin açısal konumunu ve tel değişikliklerinde dirseğin açısal konumlar almasını sağlayamadığı,ikinci
gözlemde parmakların aynı tel üzerinde doğal konuma uygun, dik bir biçimde basmasıyla ilgili bilek ve dirsek açısal
konumlarını sağladığı, sol dirseğin kalın tellerde içeri ince tellerde dışarı olmak üzere açısal konumlar almasını da orta düzeyde
sağladığı gözlemlenmektedir.

Keman Tutuşla İlişkili Keman Üzerine Taşınan Sistematik Yay Hareketleri İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin yay keman üzerindeyken sağ
kolun doğal ağırlığını sağlayacak şekilde bilekten daha düşük
seviyede yayın orta kısmında konumlanmayı sağladığı
gözlemlenmektedir. Yayın keman üzerinde uç bölgedeyken
iç/yan bileğin içbükey konumunu ve dip bölgede dış yan
bileğin içbükey konumunu tam olarak sağlayamadığı
gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak yay dip bölgede ve uç
bölgede eşiğe tam olarak paralel değildir. Öğrenci yayın dip
bölgede kullanımında sağ kolun doğal ağırlığının yaya
aktarımını sağlamak amacıyla dirseğini bilekten daha düşük
tuttuğu gözlemlenmektedir. Yayın uç kısmına geldikçe
basıncı dengelemek için işaret parmağıyla suni basınç
gereksinimini sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin
değişen tel kalınlıklarına göre ince tellerde eşiğe yaklaşmadığı
gözlemlenmektedir. Tel değişiklikleri sırasına sağ elin açısal
konumlar alarak üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte
dirsek
hareketleriyle
ilişkilendirilmediği
de
gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Öğrencinin yay keman üzerindeyken sağ
kolun doğal ağırlığını sağlayacak şekilde bilekten daha düşük
seviyede yayın orta kısmında konumlanmayı, yayın keman
üzerinde uç bölgedeyken iç/yan bileğin içbükey konumunu ve
dip bölgede dış yan bileğin içbükey konumunu sağladığı
gözlemlenmektedir. Yay dip ve uç bölgede eşiğe tam olarak
paralel durumdadır. Öğrenci yayın dip bölgede kullanımında
sağ kolun doğal ağırlığının yaya aktarımını sağlamak
amacıyla
dirseğini
bilekten
daha
düşük
tuttuğu
gözlemlenmektedir. Yayın uç kısmına geldikçe basıncı
dengelemek için işaret parmağıyla suni basınç gereksinimini
sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin değişen tel
kalınlıklarına göre ince tellerde eşiğe yaklaşmadığı
gözlemlenmektedir. Tel değişiklikleri sırasına sağ elin açısal
konumlar alarak üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte
dirsek hareketleriyle ilişkilendirildiği de gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme: Öğrencinin her iki gözlemde de yay keman üzerindeyken sağ kolun doğal ağırlığını sağlayacak şekilde
bilekten daha düşük seviyede yayın orta kısmında konumlanmayı sağladığı gözlemlenmektedir. Yayın keman üzerinde dip
bölgede dış yan bileğin içbükey konumunu sağlayamadığı buna bağlı olarak ilk gözlemde yayın dip bölgede eşiğe tam olarak
paralel olmadığı gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde bu durumun düzeltildiği ve yayın dip bölgede eşiğe tam olarak paralel
durumda olduğu görülmektedir. Öğrenci her iki gözlemde de yayın dip bölgede kullanımında sağ kolun doğal ağırlığının yaya
aktarımını sağlamak amacıyla dirseği bilekten daha düşük tuttuğu gözlemlenmekte ve yayın uç kısmına geldikçe basıncı
dengelemek için işaret parmağıyla suni basınç gereksinimini sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin her iki gözlemde
de,değişen tel kalınlıklarına göre ince tellerde eşiğe yaklaşmadığı görülmektedir. Buna göre öğrencinin bu davranışı
düzeltemediği söylenebilir. İlk gözlemde kemandan nitelikli ses elde etmede etkili olduğu düşünülen kemanın vücuda dik sol
omuzun uzantısı sağ omuzun paralelinde konumlanmasının sağlanmadığı bunun yerine keman sapının daha önde konumlandığı
gözlemlenmektedir. Fakat ikinci gözlemde kemanın vücuda dik sol omuzun uzantısı sağ omuzun paralelinde konumlandığı
görülmektedir. Buna bağlı olarak kemanda daha nitelikli ses elde edildiği de söylenebilir. İlk gözlemde öğrencinin tel
değişikliklerini sağ elin açısal konumlar alarak üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirilmediği
gözlemlenmektedir. Bu durumun ikinci gözlemde düzeltildiği,tel değişiklikleri sırasına sağ elin açısal konumlar alarak üst
tellere gidişte bilek alt tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirildiği gözlemlenmektedir.

Sol Ele İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin sol elin tellere göre olan doğal
konumlarında dik bir biçimde basmasının tam olarak
sağlanamadığı,keman çalarken sol bileğin dik konumunu
kaybettiği ve buna bağlı olarak parmakların dik olarak
basmadığı gözlemlenmektedir. Sol el işaret parmağın telle
temasının,diğer çalıcı parmakların kullanımında bazen
kesildiği gözlemlenmektedir. Eser çalınırken sol el
parmaklarının tonal konumlara uygun tele basmaya hazır
halde beklemediği, sol el dördüncü parmak kullanımında
içeriye doğru dirsek desteği vermediği dolayısıyla iç/yan
bileğin tuşeye doğru hareketlenmediği gözlemlenmekte, bu
nedenle de nitelikli ses elde edilemediği ve kimi zaman
dördüncü parmakta pesleşildiği görülmektedir.

2.Değerlendirme: Öğrencinin sol elin tellere göre olan doğal
konumlarında dik bir biçimde basmasının tam olarak
sağlandığı,keman çalarken sol bileğin dik durumunu
kaybetmediği gözlemlenmektedir. Sol el işaret parmağın tele
temasının,diğer çalıcı parmakların kullanımında kesilmediği
gözlemlenmektedir. Eser çalınırken sol el parmaklarının tonal
konumlara uygun tele basmaya hazır halde beklediği, sol el
dördüncü parmak kullanımında içeriye doğru dirsek desteği
verildiği dolayısıyla iç/yan bileğin tuşeye doğru
hareketlendiği gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme:İlk gözlemde öğrencinin, keman çalarken sol bileğinin dik konumunu kaybettiği ve buna bağlı olarak
parmaklarını dik olarak basmadığı yani sol elin tellere göre olan doğal konumlarında dik bir biçimde basmasının tam olarak
sağlanamadığı gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde ise keman çalarken sol bileğin dik durumunu kaybetmediği buna bağlı
olarak da sol elin tellere göre olan doğal konumlarında dik bir biçimde basmasının tam olarak sağlandığı gözlemlenmektedir.
İlk gözlemde öğrencinin sol el işaret parmağının telle temasının,diğer çalıcı parmakların kullanımında bazen kesildiği
gözlenirken ikinci gözlemde sol el işaret parmağın tele temasının,diğer çalıcı parmakların kullanımında kesilmediği
gözlemlenmektedir. İlk gözlemde eser çalınırken sol el parmaklarının tonal konumlara uygun tele basmaya hazır halde
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beklemediği gözlemlenmekte ikinci gözlemde sol el parmaklarının tonal konumlara uygun tele basmaya hazır halde bekledi
görülmektedir. İlk gözlemde sol el dördüncü parmak kullanımında içeriye doğru dirsek desteği vermediği dolayısıyla iç/yan
bileğin tuşeye doğru hareketlenmediği gözlemlenmekte ikinci gözlemde dördüncü parmak kullanımında içeriye doğru dirsek
desteği verildiği dolayısıyla iç/yan bileğin tuşeye doğru hareketlendiği gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak dördüncü parmak
kullanımında içeriye doğru dirsek desteği verilmediği durumlarda oluşan nitelikli ses elde edememe ve pesleşmenin de ortadan
kalktığı söylenebilir.

Legato Tekniğine İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin legato tekniği kullanımında sağ
el ve sol el eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımını
kısmen sağladığı gözlemlenmektedir. Legato tekniği
kullanımında asimetrik yay kullanımını ise uygulayamadığı
gözlemlenmektedir. Legato tekniği kullanımında yayda
homojenliğe bağlı olarak her notada nitelikli ses elde
edemediği, seslerin birbirine fazla bulaştığı duyulmaktadır.
Tel değişikliklerini sağ el/kolda üst tellere geçişte bilek alt
tellere
geçişte
dirsek
hareketleriyle
yeterince
ilişkilendirmediği gözlemlenmektedir. Tel değişikliklerinde
suni basıncın gerektiği uç bölgelerde yaydaki homojenliği
koruyamadığı da gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Öğrencinin legato tekniği kullanımında sağ
el ve sol el eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımını
sağladığı gözlemlenmektedir. Legato tekniği kullanımında
asimetrik yay kullanımını uygulamaya çalıştığı ama tam
olarak başaramadığı gözlemlenmektedir. Legato tekniği
kullanımında yayda homojenliğe bağlı olarak her notada
nitelikli ses elde etmeyi sağlayabildiği gözlemlenmektedir.
Sesler net ve tane tane gelmektedir. Tel değişikliklerini sağ
el/kolda üst tellere geçişte bilek alt tellere geçişte dirsek
hareketleriyle ilişkilendirdiği gözlemlenmektedir. Tel
değişiklikleri yapılırken homojenliği koruyarak suni basıncın
gerektiği yayın uç bölgelerinde yaya hafifçe basınç vermenin
gerçekleştiği de gözlemlenmektedir.
Genel Değerlendirme:Öğrencinin ilk gözleme göre ikinci gözlemde,legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el eşgüdümü
açısından yayın simetrik kullanımını daha etkin şekilde sağladığı,her notaya eşit uzunlukta yay ve eşit hız simetriyi
gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde asimetrik yay kullanamadığı fakat ikinci gözlemde asimetrik yay
kullanımını uygulamaya çalıştığı söylenebilir. Fakat asimetrik yay kullanımında tam olarak başarılı olamadığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde legato tekniğini kullanırken nitelikli ses elde edemediği seslerin birbirine
bulaştığı, ikinci gözlemde ise seslerin daha açık ve tane tane geldiği gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde sağ el/kolda
tel değişikliklerini üst tellere gidişte bilek, alt tellere gidişte dirsek hareketleriyle fakat ikinci gözlemde bu ilişkiyi kurduğu
gözlemlenmektedir. Öğrenci ilk gözlemde tel değişiklikleri sırasında yayın uç bölgesinde suni basınç gereksinimini
gidermemekte; ikinci gözlemde yayın uç bölgesinde homojenliği koruyarak işaret parmağıyla yaya hafifçe basınç vermekte
böylece suni basınç gereksinimini giderdiği görülmektedir.

Detaşe Tekniğine İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin detaşe tekniği kullanımında
yayın üst yarısını ön kol ve ön kola göreceli olarak iç yan ve
dış yan bilek hareketleriyle ilişkilendirmediği,dirsek yardımı
alarak detaşe tekniğini kullandığı buna bağlı olarak ta yayın
paralelliğini kaybederek tuşeye doğru kaydığı ve nitelikli ses
elde edilemediği gözlemlenmekte ve duyulmaktadır. Detaşe
tekniği kullanımında sağ elde işaret parmağıyla basıncın
dengelenmediği
gözlemlenmektedir.
Detaşe
tekniği
kullanımında öğrencinin yayda eşitliği sağlayamadığı, hıza
bağlı olarak yay uzunluğunu ve yerini de sağlayamadığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin daha çok yayın uç kısmında
sıkışarak ve hız ne olursa olsun küçük yay kullanarak detaşe
tekniğini gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Öğrencinin detaşe tekniği kullanımında
yayın üst yarısını ön kol ve ön kola göreceli olarak iç yan ve
dış yan bilek hareketleriyle ilişkilendirdiği buna bağlı olarak
yayın paralelliğinin sağlandığı gözlemlenmekte ve nitelikli
ses elde etmenin gerçekleştiği duyulmaktadır. Detaşe tekniği
kullanımında sağ elde işaret parmağıyla basıncın dengelendiği
gözlemlenmektedir. Detaşe tekniği kullanımında öğrencinin
yayda eşitliği sağladığı, hıza bağlı olarak yay uzunluğunu
ayarladığı ve detaşe yerini doğru şekilde sağlayamadığı
gözlemlenmektedir. Yayda basıncı dengeleme, eşitlik ve
uzunluğu ayarlamaya bağlı olarak yay değişimlerinde “kıt,
kıt” seslerinin elde edildiği duyulmaktadır. Ayrıca öğrenci
detaşe arasında gelen bağlı notaları da göz önüne alarak üst
yarıda yay transferleri gerçekleştirmektedir.

Genel Değerlendirme:Öğrencinin ilk gözlemde detaşe tekniğini yayın üst yarısında kullanırken iç/yan ve dış/yan bilek
hareketleriyle ilişkilendirmediği, buna bağlı olarak da yayın eşiğe paralelliğinin bozularak tuşeye doğru kaydığı ve nitelikli ses
elde edilemediği gözlemlenmektedir. Fakat öğrencinin ikinci gözlemde bu davranışları düzelterek yayın üst yarısında kullandığı
detaşe tekniğini iç/yan ve dış/yan bilek hareketleriyle ilişkilendirdiği gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak da yayda
paralelliğin sağlandığı ve nitelikli ses elde edilmeye başlandığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde işaret parmağıyla
basıncı dengelemediği fakat ikinci gözlemde basıncın dengelendiği gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde, detaşe
tekniğini kullanırken yayda eşitliği sağlayamadığı, hıza bağlı olarak yay uzunluğu ve yerini ayarlayamadığı, yayın uç kısmında
sıkışarak hız ne olursa olsun küçük yay kullandığı gözlemlenmiştir. İkinci gözlemde ise detaşe tekniği kullanımında öğrencinin
yayda eşitliği sağladığı, hıza bağlı olarak yay uzunluğunu ayarladığı ve detaşe yerini doğru şekilde sağlayamadığı
gözlemlenmektedir. Yayda basıncı dengeleme, eşitlik ve uzunluğu sağlamaya bağlı olarak yay değişimlerinde “kıt, kıt”
seslerinin elde edildiği duyulmaktadır. Öğrencinin detaşe tekniğini ikinci gözlemde geliştirdiği ve detaşe arasında gelen bağlı
notaları göze alarak yay transferleri gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir.
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Öğrenci No: 2
NİTEL GÖZLEM FORMU
Keman Üzerine Taşınmamış Sistematik Yay Çalışmaları İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin sağ eli yay üzerine doğru
yerleştirmede işaret parmağının ikinci boğumunun hemen
altının yayla temasını, orta ve yüzük parmağının ikinci
boğumunun yayla temasını, serçe parmağın yayın orta ve
dipte kullanımıyla ilgili olarak doğal bir kavisle yayın
üzerinde konumlanmasını, baş parmağın yayın tahtası ve
kılları arasındaki topuğun uzantısıyla temasını uygun bir
biçimde sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin,yayın
kıllarının tellere,elin doğal basıncı ile daha çok yapışmasını
sağlamak için sağ eli yayın büyük kısmına doğru hafifçe
çevirdiği gözlemlenmektedir. Yayın ortada kullanımı için ön
çalışma olan sağ eli/kolu vücuda dik biçimde uzatarak yayı
vücuda paralel tutma, tam kıl özelliği için ön çalışma olan yay
kıllarını yere ve yayı vücuda paralel tutma, yayın dipte
kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda paralelliğe dikkat
ederek sola uzatıp dış/yan bileğin içbükey konumunu sağlama
ve yayın uçta kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda
paralelliğe dikkat ederek sağa uzatıp iç/yan bileğin içbükey
konumunu
sağlamayı
uygun
biçimde
yaptığı
gözlemlenmektedir. Yayın uçta kullanımına ilişkin ön
çalışmada sağ el serçe parmağın,iç/yan bileğin içbükey
konumuna uygun olarak gerginleşmesinin sağlandığı da
gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Öğrencinin sağ eli yay üzerine doğru
yerleştirmede işaret parmağının ikinci boğumunun hemen
altının yayla temasını, orta ve yüzük parmağının ikinci
boğumunun yayla temasını, serçe parmağın yayın orta ve
dipte kullanımıyla ilgili olarak doğal bir kavisle yayın
üzerinde konumlanmasını, baş parmağın yayın tahtası ve
kılları arasındaki topuğun uzantısıyla temasını uygun bir
biçimde sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin,yayın
kıllarının tellere,elin doğal basıncı ile daha çok yapışmasını
sağlamak için sağ eli yayın büyük kısmına doğru hafifçe
çevirdiği gözlemlenmektedir. Yayın ortada kullanımı için ön
çalışma olan sağ eli/kolu vücuda dik biçimde uzatarak yayı
vücuda paralel tutma, tam kıl özelliği için ön çalışma olan yay
kıllarını yere ve yayı vücuda paralel tutma, yayın dipte
kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda paralelliğe dikkat
ederek sola uzatıp dış/yan bileğin içbükey konumunu sağlama
ve yayın uçta kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda
paralelliğe dikkat ederek sağa uzatıp iç/yan bileğin içbükey
konumunu
sağlamayı
uygun
biçimde
yaptığı
gözlemlenmektedir. Yayın uçta kullanımına ilişkin ön
çalışmada sağ el serçe parmağın,iç/yan bileğin içbükey
konumuna uygun olarak gerginleşmesinin sağlandığı da
gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme: İlk gözlem yapılmadan önce verilen eğitime bağlı olarak öğrencinin, keman üzerine taşınmamış
sistematik yay çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak öğrenci sağ eli keman yayı üzerine
yerleştirmede parmakların konumunu, yayın değişik durumlarda tutulmasına ilişkin iç/yan(yayın keman üzerinde ve uç
kısmındaki sağ el/kol hareketleri ile ilgili ön çalışma) ve dış/yan bilek hareketlerini(yayın keman üzerinde ve dip kısmındaki
sağ el/kol hareketleri ile ilgili ön çalışma), yayın orta konumda tutulmasına ilişkin ön çalışmayı, tam kıl özelliği ve yayda
paralelliği doğru olarak gerçekleştirdiği görülmektedir.

Keman ve Sol Ele İlişkin Tutuş ve Duruş İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin kemanı sol omuzun uzantısı ve
sağ omuzun paralelinde tutamadığı keman sapını çok fazla
aşağıya düşürdüğü gözlemlenmektedir. Sol elin kol ve bilek
yapısıyla göreceli olarak dik biçimde konumlandığı, sol el
başparmağın doğal ve yumuşak bir kavisle konumlandığı
gözlemlenmektedir. Sol el işaret parmağın tuşeyle temasını
sağlamak amacıyla hafifçe geriye çekilmesinin sadece
dördüncü
parmak
kullanımında
uygulandığı
gözlemlenmektedir. Parmakların aynı tel üzerinde doğal
konuma uygun,dik biçimde basmasıyla ilgili bilek ve dirseğin
açısal konumlar almadığı gözlenmektedir. Ayrıca sol dirsek
ince tellerde dışarı kalın tellerde içeri olmak üzere açısal
konumlar almamaktadır.

2.Değerlendirme:Öğrencinin kemanı sol omuzun uzantısı ve
sağ omuzun paralelinde tuttuğu gözlemlenmektedir. Sol elin
kol ve bilek yapısıyla göreceli olarak dik biçimde
konumlandığı, sol el başparmağın doğal ve yumuşak bir
kavisle konumlandığı gözlemlenmektedir. Sol el işaret
parmağın tuşeyle temasını sağlamak amacıyla hafifçe geriye
çekilmesinin sağlandığı gözlemlenmektedir. Parmakların aynı
tel üzerinde doğal konuma uygun,dik biçimde basmasıyla
ilgili bilek ve dirseğin açısal konumlar aldığı gözlenmektedir.
Ayrıca sol dirsek ince tellerde dışarı kalın tellerde içeri olmak
üzere açısal konumlar almaktadır.

Genel Değerlendirme: Öğrencinin ilk gözlemde keman sapını çok fazla aşağıya düşürdüğü gözlemlenmektedir. Fakat ikinci
gözlemde kemanı sol omuzun uzantısı ve sağ omuzun paralelinde tuttuğu görülmektedir. İlk gözlemde öğrencinin sol elinin
konumunu tuşeye dik bir biçimde sağlamadığı, ikinci gözlemde ise sol elin kol ve bilek yapısıyla göreceli olarak dik biçimde
konumlandığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin başparmağını keman yayı üzerine yerleştirmede, her iki gözlemde de problem
yaşamadığı görülmektedir. Öğrencinin sol el işaret parmağının geri çekilerek tuşeyle temasının sağlanmasını ilk gözlemde,
sadece dördüncü parmak kullanımında gerçekleştirdiği görülmekte fakat ikinci gözlemde işaret parmağının geriye çekilere
tuşeyle temasının her durumda sağlandığı gözlemlenmektedir. Öğrenci ilk gözlemde, parmakların aynı tel üzerinde doğal
konuma uygun dik biçimde basmasıyla ilgili bilek dirsek açısal konumlarını sağlayamamakta ve sol dirseğinin ince tellerde içeri
kalın tellerde dışarı olmak üzere açısal konumlarını sağlayamamaktadır. Buna bağlı olarak sol el ve parmakları dik konumlanma
özelliğini yitirmektedir. Fakat ikinci gözlemde bu davranışlar düzeltilerek parmakların aynı tel üzerinde doğal konuma
uygun,dik biçimde basmasıyla ilgili bilek ve dirseğin açısal konumlar aldığı ayrıca sol dirsek ince tellerde dışarı kalın tellerde
içeri olmak üzere açısal konumlar alarak sol el/kol ve parmakların dik konumlanmasının sağlandığı gözlemlenmektedir.

213

Keman Tutuşla İlişkili Keman Üzerine Taşınan Sistematik Yay Hareketleri İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin yay keman üzerindeyken orta ve
dipte kullanımında,kolun doğal ağırlığını sağlayacak şekilde
dirseğin bilekten daha düşük biçimde konumlanmasını
sağladığı gözlemlenmektedir. Yayın keman üzerindeyken uç
bölgede eşiğe paralelliği ve iç/yan bileğin içbükey
konumunun, dip bölgedeyken eşiğe paralel ve dış/yan bileğin
dışbükey
konumunun
sağlandığı
gözlemlenmektedir.
Öğrencinin yayın uç bölgelerine gelişinde işaret parmağı ile
suni basınç gereksinimini sağladığı duyulmaktadır.
Öğrencinin
tel
inceldikçe
eşiğe
yaklaşmadığı
gözlemlenmektedir. Tel değişikliklerinin üst tellere gidişte
bilek
alt
tellere
gidişte
dirsek
hareketleriyle
ilişkilendirilmediği gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Öğrencinin yay keman üzerindeyken orta
ve dipte kullanımında,kolun doğal ağırlığını sağlayacak
şekilde dirseğin bilekten daha düşük biçimde konumlanmasını
sağladığı gözlemlenmektedir. Yayın keman üzerindeyken uç
bölgede eşiğe paralelliği ve iç/yan bileğin içbükey
konumunun, dip bölgedeyken eşiğe paralel ve dış/yan bileğin
dışbükey
konumunun
sağlandığı
gözlemlenmektedir.
Öğrencinin yayın uç bölgelerine gelişinde işaret parmağı ile
suni basınç gereksinimini sağladığı duyulmaktadır.
Öğrencinin tel inceldikçe eşiğe yaklaştığı gözlemlenmektedir.
Tel değişikliklerinin üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte
dirsek hareketleriyle ilişkilendirildiği gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme:Her iki gözlemde de öğrencinin yay keman üzerindeyken orta ve dipte kullanımında,kolun doğal
ağırlığını sağlayacak şekilde dirseğin bilekten daha düşük biçimde konumlanmasını, yayın keman üzerindeyken uç bölgede
eşiğe paralelliği ve iç/yan bileğin içbükey konumunu, dip bölgedeyken eşiğe paralel ve dış/yan bileğin dışbükey konumunu
sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin her iki gözlemde de yayın uç bölgelerine gelişinde işaret parmağı ile suni basınç
gereksinimini sağladığı duyulmaktadır. Öğrencinin ilk gözlemde, tel inceldikçe eşiğe yaklaşmadığı gözlemlenmektedir. İkinci
gözlemde ise öğrenci bu davranışı düzelterek tel inceldikçe eşiğe yaklaştığı gözlemlenmektedir. Öğrenci ilk gözlemde, tel
değişikliklerini sağ el/kolda üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirmemekte, ikinci gözlemde
bu ilişkileri kurarak üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte dirsek hareketlerini kullandığı gözlemlenmektedir.

Sol Ele İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Sol kolun tellere göre açısal konumlar aldığı
durumlarda sol elin doğal konumlara uygun şekilde notalara
dik bir biçimde basıldığı gözlemlenmektedir. Fakat açısal
konumlara
dikkat
edilmediğinde
dik
basmanın
gerçekleşmediği görülmüştür. Sol el işaret parmağın telle
temasının dördüncü parmak kullanımı dışında diğer
parmakların kullanımında kesildiği hatta parmağın havaya
kaldırıldığı
gözlemlenmektedir.
Öğrencinin
sol
el
parmaklarını tonal konumlara uygun olarak tele basmaya
hazır halde bekletmediği gözlemlenmektedir. Sol el dördüncü
parmak kullanımında içeriye doğru dirsek desteği vermenin
sağlanamadığı gözlemlenmekte, bu nedenle de kimi zaman
dördüncü parmak kullanımındaki notada pesleşerek nitelikli
ve temiz ses elde edilememektedir.

2.Değerlendirme: Sol kolun tellere göre açısal konumlar
alışına dikkat edilerek sol elin doğal konumlara uygun şekilde
notalara dik bir biçimde basıldığı gözlemlenmektedir. Sol el
işaret parmağın telle temasının diğer parmakların
kullanımında kesilmediği gözlemlenmektedir. Öğrencinin sol
el parmaklarını tonal konumlara uygun olarak tele basmaya
hazır halde beklettiği gözlemlenmektedir. Sol el dördüncü
parmak kullanımında içeriye doğru dirsek desteği vermenin
sağlandığı da gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme: Öğrencinin ilk gözlemde sol kolun tellere göre açısal konumlarını bazen sağladığı ve açısal konumların
sağlandığı durumlarda notalara dik bir biçimde basıldığı gözlemlenmektedir. Fakat çoğunlukta bu durumun gerçekleşmediği
yani sol kolun tellere göre açısal konumlarının tam olarak sağlanamadığı söylenebilir. İkinci gözlemde sol kolun tellere göre
açısal konumlar alışına dikkat edilerek sol elin doğal konumlara uygun şekilde notalara dik bir biçimde basıldığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde, sol el işaret parmağının telle temasını dördüncü parmak kullanımı dışında
sağlamadığı ve işaret parmağını havaya kaldırdığı gözlemlenmekte fakat ikinci gözlemde sol el işaret parmağın telle temasının
diğer parmakların kullanımında kesilmediği gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde sol el parmaklarını tonal konumlara
uygun olarak tele basmaya hazır halde bekletmediği gözlemlenmektedir, ikinci gözlemde sol el parmaklarını tonal konumlara
uygun olarak tele basmaya hazır halde beklettiği gözlemlenmektedir. Öğrenci ilk gözlemde, dördüncü parmak kullanımında
içeriye doğru dirsek desteği vermemekte buna temiz ve nitelikli ses elde edememektedir. Fakat ikinci gözlemde öğrencinin,
dördüncü parmak kullanımında içeriye doğru dirsek desteği vererek temiz ve nitelikli ses elde ettiği gözlemlenmektedir.

Legato Tekniğine İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme: Öğrencinin legato tekniği kullanımında sağ
el ve sol el eşgüdümü açısından simetrik yay kullanımını
sağlayamadığı,yayın yetmeyeceğini anladığı durumlarda
hızını artırdığı gözlemlenmektedir. Ayrıca yayın asimetrik
kullanımını
da
uygulayamadığı
gözlemlenmektedir.
Öğrencinin yayda homojenliğe bağlı olarak nitelikli ses elde
edemediği seslerin silik geldiği duyulmaktadır. Tel
değişikliklerinde sağ el/kolda, üst tellere gidişte bilek,alt
tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirmediği
gözlemlenmektedir. Tel değişiklikleri yapılırken suni basıncın
gerektiği uç bölgelerde yaya hafifçe basınç vermenin
sağlanamadığı duyulmaktadır.

2.Değerlendirme: Öğrencinin legato tekniği kullanımında sağ
el ve sol el eşgüdümü açısından simetrik yay kullanımını
sağladığı gözlemlenmektedir. Yayın asimetrik kullanımını
uygulayamadığı
görülmektedir.
Öğrencinin
yayda
homojenliğe bağlı olarak nitelikli ses elde ettiği, seslerin tane
tane geldiği gözlemlenmektedir. Tel değişikliklerinde sağ
kolu üst tellere gidişte bilek,alt tellere gidişte dirsek
hareketleriyle ilişkilendirdiği gözlemlenmektedir. Tel
değişiklikleri yapılırken suni basıncın gerektiği uç bölgelerde
yaya hafifçe basınç vermenin sağlandığı duyulmaktadır.
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Genel Değerlendirme: Öğrencinin ilk gözleme göre ikinci gözlemde,legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el eşgüdümü
açısından yayın simetrik kullanımını daha etkin şekilde sağladığı,her notaya eşit uzunlukta yay ve eşit hız simetriyi
gerçekleştirdiği, ilk gözlemde olduğu gibi yayda sıkışma yaşamadığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin her iki gözlemde de
asimetrik yay kullanımını uygulayamadığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde, yayda homojenliğe dikkat etmediği ve
nitelikli ses elde edemediği, seslerin net olmadığı gözlemlenmektedir. Fakat ikinci gözlemde öğrencinin yayı homojen bir
şekilde kullandığı, nitelikli ses elde ederek seslerin anlaşılır ve tane tane gelmesini sağladığı gözlemlenmektedir. İlk gözlemde
öğrencinin tel değişikliklerini, sağ el/kolda, üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirmediği
ayrıca tel değişikliği yapılırken yayın uç bölgelerinde gereksinim duyulan suni basıncı işaret parmağıyla dengelemediği
gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde bu davranışları düzelterek tel değişikliklerini, sağ el/kolda, üst tellere gidişte bilek alt
tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirdiği ve tel değişikliği yapılırken yayın uç bölgelerinde gereksinim duyulan suni
basıncı işaret parmağıyla dengelediği görülmektedir.

Detaşe Tekniğine İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin detaşe tekniği kullanımında
yayın üst yarısını ön kol ve ön kola göreceli olarak iç yan ve
dış yan bilek hareketleriyle ilişkilendirmediği, daha çok dirsek
yardımıyla
detaşe
tekniğini
gerçekleştirdiği
gözlemlenmektedir. Yayın iterek ve çekerek kullanımındaki
farklı basınç özelliklerini dikkate alarak işaret parmağı ile
basıncı dengelemediği gözlemlenmektedir. Detaşe tekniği
kullanımında yayda eşitliği, hıza bağlı olarak uzunluğu ve yay
yerini sağlayamadığı, yayın orta bölümünde sıkışarak uç
bölgelere gelemediği gözlemlenmektedir. Yay değişimlerinde
eşitlik uzunluk ve basınca bağlı olarak “kıt,kıt” seslerinin elde
edilemediği gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Öğrencinin detaşe tekniği kullanımında
yayın üst yarısını ön kol ve ön kola göreceli olarak iç yan ve
dış yan bilek hareketleriyle ilişkilendirmediği,daha çok dirsek
yardımıyla
detaşe
tekniğini
gerçekleştirdiği
gözlemlenmektedir. Yayın iterek ve çekerek kullanımındaki
farklı basınç özelliklerini dikkate alarak işaret parmağı ile
basıncı dengelediği gözlemlenmektedir. Detaşe tekniği
kullanımında yayda eşitliği, hıza bağlı olarak uzunluğu ve yay
yerini sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin yayın üst
yarısında detaşe tekniğini gerçekleştirirken bağlı notalar
geldiğinde uç ve orta kısım arasında yay transferleri yaptığı
da görülmektedir. Yay değişimlerinde eşitlik uzunluk ve
basınca bağlı olarak “kıt,kıt” seslerinin elde edildiği
gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme:Öğrencinin detaşe tekniğini her iki gözlemde de bilek hareketleriyle ilişkilendirmediği
gözlemlenmektedir. Bu sonuç yayda paralelliğin bozulmasına, sağ elde sertliğe dolayısıyla detaşe tekniğinin tam olarak doğru
şekilde gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Fakat buna rağmen öğrencinin ilk gözlemde işaret parmağıyla basıncı
dengelemeyişinin ikinci gözlemde düzeltildiği ve işaret parmağı ile basıncı dengelediği görülmektedir. Öğrencinin ilk
gözlemde, detaşe tekniğini gerçekleştirirken yayın orta kısmında sıkıştığı ve yayın ucuna gelemediği, yayda eşitliği, hıza bağlı
olarak uzunluğu ve yayın yerini ayarlayamadığı gözlemlenirken ikinci gözlemde bu davranışların düzeltilerek yayda eşitliği,
hıza bağlı olarak uzunluğu ve yay yerini sağladığı, yayın üst yarısını etkin bir şekilde kullandığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin
Detaşe tekniğini gerçekleştirirken, bağlı notalar geldiğinde yay transferleri yaptığı da gözlemlenmektedir. Ayrıca yay
değişimlerinde eşitlik uzunluk ve basınca bağlı olarak “kıt,kıt” seslerinin elde edildiği gözlemlenmektedir.
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Öğrenci No: 3
NİTEL GÖZLEM FORMU
Keman Üzerine Taşınmamış Sistematik Yay Çalışmaları İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme: Öğrencinin sağ eli yay üzerine doğru 2.Değerlendirme: Öğrencinin sağ eli yay üzerine doğru
yerleştirmede işaret parmağının ikinci boğumunun hemen yerleştirmede işaret parmağının ikinci boğumunun hemen
altının yayla temasını, orta ve yüzük parmağının ikinci altının yayla temasını, orta ve yüzük parmağının ikinci
boğumunun yayla temasını, serçe parmağın yayın orta ve boğumunun yayla temasını, serçe parmağın yayın orta ve
dipte kullanımıyla ilgili olarak doğal bir kavisle yayın dipte kullanımıyla ilgili olarak doğal bir kavisle yayın
üzerinde konumlanmasını, baş parmağın yayın tahtası ve üzerinde konumlanmasını, başparmağın yayın tahtası ve
kılları arasındaki topuğun uzantısıyla temasını uygun bir kılları arasındaki topuğun uzantısıyla temasını uygun bir
biçimde sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin,yayın biçimde sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin,yayın
kıllarının tellere,elin doğal basıncı ile daha çok yapışmasını kıllarının tellere,elin doğal basıncı ile daha çok yapışmasını
sağlamak için sağ eli yayın büyük kısmına doğru hafifçe sağlamak için sağ eli yayın büyük kısmına doğru hafifçe
çevirdiği gözlemlenmektedir. Yayın ortada kullanımı için ön çevirdiği gözlemlenmektedir. Yayın ortada kullanımı için ön
çalışma olan sağ eli/kolu vücuda dik biçimde uzatarak yayı çalışma olan sağ eli/kolu vücuda dik biçimde uzatarak yayı
vücuda paralel tutma, tam kıl özelliği için ön çalışma olan yay vücuda paralel tutma, tam kıl özelliği için ön çalışma olan yay
kıllarını yere ve yayı vücuda paralel tutma, yayın dipte kıllarını yere ve yayı vücuda paralel tutma, yayın dipte
kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda paralelliğe dikkat kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda paralelliğe dikkat
ederek sola uzatıp dış/yan bileğin içbükey konumunu sağlama ederek sola uzatıp dış/yan bileğin içbükey konumunu sağlama
ve yayın uçta kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda ve yayın uçta kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda
paralelliğe dikkat ederek sağa uzatıp iç/yan bileğin içbükey paralelliğe dikkat ederek sağa uzatıp iç/yan bileğin içbükey
konumunu
sağlamayı
uygun
biçimde
yaptığı konumunu
sağlamayı
uygun
biçimde
yaptığı
gözlemlenmektedir. Yayın uçta kullanımına ilişkin ön gözlemlenmektedir. Yayın uçta kullanımına ilişkin ön
çalışmada sağ el serçe parmağın,iç/yan bileğin içbükey çalışmada sağ el serçe parmağın,iç/yan bileğin içbükey
konumuna uygun olarak gerginleşmesinin sağlandığı da konumuna uygun olarak gerginleşmesinin sağlandığı da
gözlemlenmektedir.
gözlemlenmektedir.
Genel Değerlendirme:İlk gözlem yapılmadan önce verilen eğitime bağlı olarak öğrencinin, keman üzerine taşınmamış
sistematik yay çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak öğrenci sağ eli keman yayı üzerine
yerleştirmede parmakların konumunu, yayın değişik durumlarda tutulmasına ilişkin iç/yan(yayın keman üzerinde ve uç
kısmındaki sağ el/kol hareketleri ile ilgili ön çalışma) ve dış/yan bilek hareketlerini(yayın keman üzerinde ve dip kısmındaki
sağ el/kol hareketleri ile ilgili ön çalışma), yayın orta konumda tutulmasına ilişkin ön çalışmayı, tam kıl özelliği ve yayda
paralelliği doğru olarak gerçekleştirdiği görülmektedir.

Keman ve Sol Ele İlişkin Tutuş ve Duruş İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin kemanı sol omuzun uzantısı sağ 2.Değerlendirme:Öğrencinin kemanı sağ omuzun paralelinde
omuzun paralelinde tutmayı tam olarak gerçekleştiremediği sol omuzun uzantısı şeklinde gerçekleştirdiği fakat keman
keman
sapını
aşağıya
doğru
biraz
düşürdüğü sapını çok az aşağıya düşürdüğü gözlemlenmektedir. Sol elin
gözlemlenmektedir. Sol elde, bileğin kola göre dik biçimde kol ve bilek yapısına göreceli olarak tuşeye dik bir biçimde
konumlandığı fakat dirseğin hafifçe geride olması nedeniyle konumlandığı görülmektedir. Sol el başparmağın geriye doğru
tuşeye dik biçimde konumlanmanın sağlanamadığı yumuşak bir kavisle konumlandığı gözlemlenmektedir. Sol el
gözlemlenmektedir. Sol el başparmağın geriye doğru işaret parmağın tuşeyle temasını sağlamak amacıyla hafifçe
yumuşak bir kavisle konumlandığı gözlemlenmektedir. Sol el geri çekilmesinin sağlandığı,işaret parmağın çok nadir olarak
işaret parmağın tuşeyle temasını sağlamak amacıyla hafifçe tuşeyle
temasının
kesildiği
gözlemlenmektedir.
geri çekilmesinin sağlanamadığı buna bağlı olarak işaret Öğrencinin,parmakların aynı tel üzerinde doğal konumlara
parmağın tuşeyle temasının kesildiği görülmektedir. uygun dik biçimde basmasıyla ilgili bilek ve dirseğin açısal
Öğrencinin,parmakların aynı tel üzerinde doğal konumlara konumlar almasını sağlandığı buna bağlı olarak notalara dik
uygun dik biçimde basmasıyla ilgili bilek ve dirseğin açısal biçimde basıldığı gözlemlenmektedir. Dirseğin kalın tellerde
konumlar almasını sağlamadığı bu nedenle bazı notalarda dik içeri ince tellerde dışarı olmak üzere açısal konumlar aldığı
basmanın gerçekleştirilmediği gözlemlenmektedir. Dirseğin gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak parmakların tuşeye dik
kalın tellerde içeri ince tellerde dışarı olmak üzere açısal olarak bastığı gözlemlenmektedir.
konumlar almadığı da görülmektedir. Bu nedenle de sol kolun
dikliği bozulmakta,parmaklar dik basmamaktadır.
Genel Değerlendirme:Öğrencinin ilk gözlemde kemanı sol omuzun uzantısı sağ omuzun paralelinde tutmayı tam olarak
gerçekleştiremediği dirseğin geride olduğu ve keman sapını biraz aşağıya düşürdüğü gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde ise
öğrencinin bu davranışını tam olarak düzeltememekle beraber ilk gözleme göre daha doğru bir biçimde kemanı tutmaya
başladığı ve sol elin kol ve bilek yapısına göreceli olarak dirseğin konumunu doğru sağladığı ve tuşeye dik bir biçimde
konumlandığı görülmektedir. Her iki gözlemde de sol el başparmağın geriye doğru yumuşak bir kavisle konumlandığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde sol el işaret parmağının geriye çekilmediği, buna bağlı olarak da işaret parmağın
tuşeyle temasının sağlanamadığı gözlemlenirken ikinci gözlemde bu durumun düzeltilerek işaret parmağının hafifçe geriye
çekildiği ve tuşeyle temasının sağlandığı görülmektedir. İlk gözlemde öğrencinin parmakların aynı tel üzerinde dik biçimde
basmasıyla ilgili olarak bilek ve dirsek açısal konumlarını sağlamadığı, tel değişikliklerinde dirseğin kalın tellerde içeri ince
tellerde dışarı olmak üzere açısal konumlarını sağlamadığı gözlemlenmektedir. Bu durumlara bağlı olarak sol kolun tuşeye göre
dikliğinin bozulduğu ve parmakların notalara dik bir biçimde basmadığı görülmektedir. İkinci gözlemde öğrencinin bu
davranışları düzelterek parmakların aynı tel üzerinde doğal konumlara uygun dik biçimde basmasıyla ilgili bilek ve dirseğin
açısal konumlar almasını sağlandığı, Dirseğin kalın tellerde içeri ince tellerde dışarı olmak üzere açısal konumlar aldığı
gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda sol kolun dik konumunun sağlandığı ve parmakların tuşeye dik olarak bastığı
gözlemlenmektedir.
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Keman Tutuşla İlişkili Keman Üzerine Taşınan Sistematik Yay Hareketleri İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin yay keman üzerindeyken sağ
kolun doğal ağırlığını sağlayacak şekilde,yayın orta
kısmında,dirseğin bilekten daha düşük konumlanmasını
sağlayamadığı bunun yerine dirsek ve bileğin aynı seviyede
konumlandığı gözlemlenmektedir. Fakat öğrenci yayın dipte
kullanımında dirseğin bilekten daha düşük konumlanmasını
böylece sağ kolun doğal ağırlığının yaya aktarılmasını
sağlamaktadır. Öğrencinin yayın dip bölgesinde eşiğe
paralelliği koruduğu fakat dış yan bileğin içbükey konumunu
sağlamadan sağ bileği dışarıya çıkardığı iç bilek yardımı
aldığı görülmüştür. Buna bağlı olarak yay döndürülmekte
böylece tam kıl özelliği de yitirilmektedir. Yay uç
bölgedeyken eşiğe paralellik çok az bozulmaktadır. Bunun
nedeni öğrencinin iç yan bileğin içbükey konumunu
sağlayamamasıdır. Öğrenci yayın ucuna geldiğinde arka
kolun hafifçe geriye gittiği böylelikle iç yan bileğin içbükey
konumunun sağlanamadığı ve paralelliğin bozulduğu
gözlemlenmektedir. Öğrenci yayın orta kısmından uç kısmına
geldikçe yayın basıncını işaret parmağı ile dengelemediği
duyulmaktadır. Değişen tel kalınlıklarına göre öğrencinin ince
tellerde eşiğe yaklaşmadığı gözlemlenmektedir. Sağ elin
açısını yay diğer tellere deymeyecek şekilde,üst tellere gidişte
bilek alt tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirmediği
hatta zaman zaman yayın diğer tellere deydiği
gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Öğrencinin yay keman üzerindeyken sağ
kolun doğal ağırlığını sağlayacak şekilde,yayın orta
kısmında,dirseğin bilekten daha düşük konumlanmasını ve
yayın dipte kullanımında dirseğin bilekten daha düşük
konumlanmasını sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin
yayın dip bölgesinde eşiğe paralelliği koruduğu ve dış yan
bileğin içbükey konumunu sağladığı gözlemlenmektedir.
Buna bağlı olarak ta tam kıl özelliğini koruduğu
görülmektedir. Öğrencinin,yayın uç bölgesinde,iç yan bileğin
içbükey konumunu sağladığı buna bağlı olarak da eşiğe
paralelliği koruduğu gözlemlenmektedir. Öğrenci yayın orta
kısmından uç kısmına geldikçe yayın basıncını işaret parmağı
ile dengelediği duyulmaktadır. Değişen tel kalınlıklarına göre
öğrencinin
ince
tellerde
eşiğe
yaklaşmadığı
gözlemlenmektedir. Sağ elin açısını yay diğer tellere
deymeyecek şekilde,üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte
dirsek hareketleriyle ilişkilendirdiği,buna bağlı olarak ta yayın
diğer tellere çarpmadığı gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme:Öğrencinin ilk gözlemde, yay keman üzerindeyken yayın orta kısmında,dirseğin bilekten daha düşük
konumlanmasını sağlayamadığı bunun yerine dirsek ve bileğin aynı seviyede konumlandığı buna bağlı olarak da sağ kolun
doğal ağırlığını yaya aktaramadığı gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde öğrenci yayın orta kısmındaki kullanımında sağ kolun
doğal ağırlığını sağlayacak şekilde, dirseğin bilekten daha düşük konumlanmasını sağlamaktadır. Öğrencinin her iki gözlemde
de yayın dipte kullanımında dirseğin bilekten daha düşük konumlanmasını sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrenci ilk gözlemde,
yayın dip bölgedeki kullanımında dış/yan bileğin içbükey konumunu sağlayamamakta bunun yerine bileğinin dışarıya çıkararak
iç bilek yardımıyla yayın paralelliğini korumaya çalışmaktadır. Fakat bu durum yayın döndürülerek tam kıl özelliğinin
yitirilmesine neden olmaktadır. İkinci gözlemde ise öğrencinin yayın dip bölgedeki kullanımında dış/yan bileğin içbükey
konumunu sağladığı yayın paralel konumunun devam ederken tam kıl özelliğinin de sağlandığı görülmektedir. Öğrencinin ilk
gözlemde, yayın uç kısmında iç/yan bileğin içbükey konumunu sağlayamadığı, arka kolun geriye gittiği ve yayda paralelliğin
bozulduğu gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde öğrencinin, yayın uç kısmında iç/yan bileğin içbükey konumunu sağlayarak
arka kolun geriye gitmesini engellediği ve yayda paralelliği sağladığı görülmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde işaret parmağıyla
basıncı dengelemediği ikinci gözlemde bu davranışı düzelterek basıncı dengelediği gözlemlenmektedir. Her iki gözlemde de
öğrenci değişen tel kalınlıklarına göre ince tellerde eşiğe yaklaşmamaktadır. Öğrencinin ilk gözlemde, Sağ elin açısını yay diğer
tellere deymeyecek şekilde,üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirmediği için yayın diğer
tellere çarptığı gözlemlenmektedir. Fakat ikinci gözlemde öğrencinin, tel değişikliklerinde Sağ elin açısını yay diğer tellere
deymeyecek şekilde,üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte dirsek hareketleriyle ilişkilendirdiği ve yayın diğer tellere
çarpmadığı gözlemlenmektedir.

Sol Ele İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin sol dirseğinin geride olması
nedeniyle sol elin tellere göre olan doğal konumlarında
notalara dik basılamadığı gözlemlenmektedir. Sol el işaret
parmağın diğer çalıcı parmakların kullanımında tuşeyle temas
etmediği hatta kaldırıldığı gözlemlenmektedir. Eser çalınırken
sol el parmakların tonal konumlara uygun tele basmaya hazır
beklemediği parmakların telden daha aşağıya düşürüldüğü
veya havaya kaldırıldığı gözlemlenmektedir. Sol el dördüncü
parmak kullanımında içeriye doğru dirsek desteği
verilmediği,dördüncü parmak kullanımında işaret parmağın
kaldırıldığı gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme:Öğrencinin sol elin tellere göre olan doğal
konumlarında
notalara
dik
bir
biçimde
bastığı
gözlemlenmektedir. Sol el işaret parmağın diğer çalıcı
parmakların kullanımında tuşeyle temasının sağlanmaya
başladığı,bazen bu temasın kesildiği gözlemlenmektedir. Eser
çalınırken sol el parmakların tonal konumlara uygun tele
basmaya hazır beklediği,parmakların havaya kalkmadan
beklediği gözlemlenmektedir. Sol el dördüncü parmak
kullanımında içeriye doğru dirsek desteği verildiği ve
dördüncü parmak kullanımında işaret parmağın kaldırılmadığı
gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme:Öğrencinin ilk gözlemde sol dirseğinin geride olduğu bu nedenle sol elin tellere göre olan doğal
konumlarında notalara dik basmadığı gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde öğrencinin dirseğinin durumunu düzelterek sol elin
doğal tellere göre olan doğal konumlarında notalara dik bir biçimde bastığı görülmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde sol el işaret
parmağının tuşeyle temasını parmağı hafifçe geriye çekerek sağlayamadığı fakat ikinci gözlemde bu teması sağlamaya başladığı
görülmekte, işaret parmağının tuşeyle temasının bazen kesildiği gözlemlenmektedir. Eser çalarken öğrencinin ilk gözlemde sol
el parmaklarını tonal konumlara uygun tele basmaya hazır bekletmediği, parmaklarını telden daha aşağıya düşürüldüğü veya
havaya kaldırıldığı gözlemlenmektedir. Fakat ikinci gözlemde öğrencinin bu davranışları düzelterek sol el parmaklarını tonal
konumlara uygun tele basmaya hazır beklettiği görülmektedir. İlk gözlemde öğrencinin, dördüncü parmak kullanımında içeriye
doğru dirsek desteği vermediği ve işaret parmağını kaldırdığı gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde ise dördüncü parmak
kullanımında içeriye doğru dirsek desteği verilerek işaret parmağının kaldırılmadığı gözlemlenmektedir.
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Legato Tekniğine İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin legato tekniği kullanımında sağ
el ve sol el eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımını
sağlayamadığı
bazen
yayı
yetiremeyerek
sıkıştığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin asimetrik yay kullanımını da
uygulayamadığı görülmektedir. Öğrencinin her notada
nitelikli ses elde edemediği, yayın diğer tellere çarptığı
gözlemlenmektedir. Ayrıca sesler çok silik duyulmaktadır.
Yayın diğer tellere çarpmasını öğrencinin üst tellere gidişte
bilek
alt
tellere
gidişte
dirsek
hareketleriyle
ilişkilendirmemesinden oluştuğu söylenebilir. Öğrencinin tel
değişiklikleri sırasında suni basıncın gerektiği uç kısımlarda
işaret parmağıyla basıncı dengelemediği gözlemlenmektedir.

2.Değerlendirme: Öğrencinin legato tekniği kullanımında sağ
el ve sol el eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımını
sağladığı,yayın sadece dip bölgelerinde ve bazen sıkıştığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin asimetrik yay kullanımını da
uygulayamadığı görülmektedir. Öğrencinin her notada
nitelikli ses elde ettiği,yayın diğer tellere çarpmadığı
gözlemlenmektedir. Sesler daha net duyulmaktadır.
Öğrencinin tel değişikliklerini üst tellere gidişte bilek alt
tellere
gidişte
dirsek
hareketleriyle
ilişkilendirdiği
gözlemlenmektedir. Öğrencinin tel değişiklikleri sırasında
suni basıncın gerektiği uç kısımlarda işaret parmağıyla basıncı
dengelediği gözlemlenmektedir.

Genel Değerlendirme:Öğrencinin ilk gözlemde Legato tekniği kullanımında sağ el ve sol el eşgüdümü açısında yayın simetrik
kullanımını sağlayamadığı ve yayı yetiremeyerek sıkıştığı gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde öğrencinin, legato tekniği
kullanımında sağ el ve sol el eşgüdümü açısından yayın simetrik kullanımını sağladığı, yayın dip bölgelerinde bazen sıkıştığı
gözlemlenmektedir. Öğrencinin her iki gözlemde de sağ el ve sol el eşgüdümü açısından yayın asimetrik kullanımını
sağlayamadığı görülmektedir. İlk gözlemde öğrencinin her notada nitelikli ses elde edemediği seslerin silik duyulduğu ve tel
değişikliklerine sağ eli/kolu bilek ve dirsek hareketleriyle ilişkilendirmemsinden dolayı yayın diğer tellere çarptığı
gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde öğrencinin her notada daha nitelikli ses elde ettiği ve tel değişikliklerinde sağ el/kolu bilek
ve dirsek hareketleriyle ilişkilendirmesinden dolayı yayın diğer tellere çarpmadığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk
gözlemde, tel değişiklikleri sırasında işaret parmağıyla suni basınç gereksinimini sağlamadığı fakat ikinci gözlemde bu
gereksinimi sağladığı gözlemlenmektedir.

Detaşe Tekniğine İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin detaşe tekniğinde yayın üst
yarısını kullanmada ön kol ve iç yan dış yan bilek
hareketleriyle ilişkilendirmediği bunun yerine daha çok arka
kol yardımı aldığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin yayın
iterek ve çekerek kullanımında farklı basınç özelliklerini göz
önüne alarak basıncı işaret parmağıyla dengelediği
gözlemlenmektedir. Öğrenci detaşe tekniği kullanımında
yayda eşitliği sağlamaktadır fakat yayın üst yarısını etkin bir
biçimde kullanamamakta,tam olarak uca kadar gelememekte
olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla yay yerini tam olarak
ayarlayamamaktadır. Fakat buna rağmen basıncı dengelemeyi
başararak iterek ve çekerek yay hareketlerinde “kıt,kıt”
seslerini elde etmektedir.

2.Değerlendirme: Öğrencinin detaşe tekniğinde yayın üst
yarısını kullanmada ön kol ve iç yan dış yan bilek
hareketleriyle ilişkilendirdiği görülmektedir. Öğrencinin
yayın iterek ve çekerek kullanımında farklı basınç
özelliklerini göz önüne alarak basıncı işaret parmağıyla
dengelediği gözlemlenmektedir. Öğrenci detaşe tekniği
kullanımında yayda eşitliği sağlamaktadır. Detaşe tekniği
içinde gelen bağlı notaları da göz önüne alarak yayın üst ve
ortasında transferler yapmaktadır. Hıza bağlı olarak ta yayın
yerini ve uzunluğunu uygun bir biçimde sağladığı
görülmektedir. Öğrenci iterek ve çekerek yay hareketlerinde
“kıt,kıt” seslerini elde etmektedir.

Genel Değerlendirme:Öğrencinin ilk gözlemde, detaşe tekniğini bilek hareketleriyle ilişkilendirmeyip daha çok arka kol
yardımı aldığı gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde öğrencinin bu davranışı düzelterek detaşe tekniğini bilek hareketleriyle
ilişkilendirdiği ve arka kol yardımı almadan detaşe tekniğini kullandığı gözlemlenmektedir. Öğrenci ilk gözlemde yayın iterek
ve çekerek kullanımındaki farklı basınç özelliklerini göze alarak işaret parmağıyla basıncı dengelemediği, ikinci gözlemde bu
davranışın düzeltilerek İşaret parmağıyla basıncın dengelendiği gözlemlenmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde, detaşe tekniği
kullanımında yayda kendi içinde bir eşitlik sağladığı gözlemlenmektedir fakat bu eşitliği sağlarken yayın üst yarısını etkin bir
şekilde kullanamamakta olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak da yayın yerini ayarlayamamaktadır. İkinci gözlemde
öğrencinin detaşe tekniği kullanımında yay eşitliğini sağlamaya devam edildiği, yayın uzunluğu ve yerinin uygun biçimde
sağlandığı hatta detaşe tekniği kullanımı sırasında gelen bağlı notaları da göz önüne alarak yay transferlerinin yapıldığı
görülmektedir. Öğrencinin ilk gözlemde, yayda uzunluk ve yerini ayarlaması, basıncı dengelememesinden dolayı “kıt,kıt”
seslerini elde edemediği gözlemlenmektedir. İkinci gözlemde öğrencinin, yay uzunluğu, yeri ayarlayarak ve basıncı
dengelediğinde, “kıt,kıt” seslerinin elde edildiği gözlemlenmektedir.
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Öğrenci No: 4
NİTEL GÖZLEM FORMU
Keman Üzerine Taşınmamış Sistematik Yay Çalışmaları İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme: Öğrencinin sağ eli yay üzerine doğru
yerleştirmede işaret parmağının ikinci boğumunun hemen
altının yayla temasını, orta ve yüzük parmağının ikinci
boğumunun yayla temasını, serçe parmağın yayın orta ve
dipte kullanımıyla ilgili olarak doğal bir kavisle yayın
üzerinde konumlanmasını, baş parmağın yayın tahtası ve
kılları arasındaki topuğun uzantısıyla temasını uygun bir
biçimde sağladığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin,yayın
kıllarının tellere,elin doğal basıncı ile daha çok yapışmasını
sağlamak için sağ eli yayın büyük kısmına doğru hafifçe
çevirdiği gözlemlenmektedir. Yayın ortada kullanımı için ön
çalışma olan sağ eli/kolu vücuda dik biçimde uzatarak yayı
vücuda paralel tutma, tam kıl özelliği için ön çalışma olan yay
kıllarını yere ve yayı vücuda paralel tutma, yayın dipte
kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda paralelliğe dikkat
ederek sola uzatıp dış/yan bileğin içbükey konumunu sağlama
ve yayın uçta kullanımı için ön çalışma olan yayı vücuda
paralelliğe dikkat ederek sağa uzatıp iç/yan bileğin içbükey
konumunu
sağlamayı
uygun
biçimde
yaptığı
gözlemlenmektedir. Yayın uçta kullanımına ilişkin ön
çalışmada sağ el serçe parmağın,iç/yan bileğin içbükey
konumuna uygun olarak gerginleşmesinin sağlandığı da
gözlemlenmektedir.
Genel Değerlendirme:

2.Değerlendirme:

Keman ve Sol Ele İlişkin Tutuş ve Duruş İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme: Öğrencinin kemanı sol omuzun uzantısı ve
sağ omuzun paralelinde tutamadığı keman sapını çok fazla
aşağıya düşürdüğü gözlemlenmektedir. Sol elin kol yapısına
uygun olarak tuşeye dik bir biçimde konumlanmadığı dirsek
geride tutulduğu için bilek dik konumlanmasına rağmen
tuşeye dikliğin sağlanamadığı görülmektedir. Sol el
başparmağın doğal ve yumuşak bir kavisle konumlandığı
gözlemlenmektedir. Sol el işaret parmağın tuşeyle temasını
sağlamak
amacıyla
hafifçe
geriye
çekilmesinin
sağlanamadığı,elin sola doğru hafifçe çevrilerek yan bir
şekilde durduğu bu sayede işaret parmağın tuşeyle temas
ettirildiği gözlemlenmektedir. Parmakların aynı tel üzerinde
doğal konuma uygun dik bir biçimde basmasıyla ilgili bilek
ve dirseğin açısal konum almasının sağlanamadığı
gözlemlenmektedir. Dirseğin parmaklar tel değiştirdikçe kalın
tellerde içeri ince tellerde dışarı olmak üzere açısal konumlar
almadığı bunun yerine elin çevrilerek notalara basmaya
çalışıldığı gözlemlenmektedir.
Genel Değerlendirme:

2.Değerlendirme:

Keman Tutuşla İlişkili Keman Üzerine Taşınan Sistematik Yay Hareketleri İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Yay keman üzerinde orta ve dip
konumdayken dirseğin,sağ kolu doğal ağırlığını sağlayacak
şekilde bilekten daha düşük bir seviyede konumlanmadığı
bilekle yaklaşık olarak aynı seviyede konumlandığı
gözlemlenmektedir. Yayın uç bölgesinde eşiğe paralel ve
iç/yan bileğin içbükey konumunun,dip bölgesinde eşiğe
paralel ve dış/yan bileğin içbükey konumunun sağlandığı
gözlemlenmektedir. Yayın orta kısmından uç kısmına doğru
geldikçe işaret parmağı ile,suni basınç gereksiniminin
giderilmediği gözlemlenmektedir. Değişen tel kalınlıklarına
göre teller inceldikçe eşiğe yaklaşmanın sağlanamadığı
görülmektedir. Tel değişiklikleri sırasında sağ kolu açısının
üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte dirsek hareketleriyle
ilişkilendirilmediği gözlemlenmiştir.

2.Değerlendirme:

219

Genel Değerlendirme:

Sol Ele İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin sol bileği sol kola göreceli
olarak diktir fakat dirseği geride olduğu için sol elin tellere
göre olan doğal konumlarında notalara dik biçimde
basılmadığı gözlemlenmektedir. Sol el işaret parmağın telle
temasının, diğer çalıcı parmakların kullanımında kesildiği
görülmektedir. Sol el parmakları eser çalınırken tonal
konumlara uygun olarak tele basmaya hazır halde
beklememektedir. Sol el dördüncü parmak kullanımında
öğrencinin içeriye doğru dirsek desteği vermediği yani iç/yan
bileğin tuşeye doğru hareketlenmesini sağlamadığı
gözlemlenmektedir. Bu nedenle de dördüncü parmakta
nitelikli ses elde edememektedir.

2.Değerlendirme:

Genel Değerlendirme:

Legato Tekniğine İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrenci legato tekniği kullanımında sağ el
ve sol el eşgüdümü açısından simetrik yay kullanımını
gerçekleştirememektedir. Her notada eşit yay düşünememekte
ve yayı ucundan dibine kadar etkin kullanamamaktadır.
Öğrenci asimetrik yay kullanımını da uygulayamamaktadır.
Yayda homojenliğe bağlı olarak nitelikli ses elde
edilememektedir. Aynı zamanda tel değişikliklerinde sağ
el/kolda üst tellere gidişte bilek alt tellere gidişte dirsek
hareketleriyle ilişkilendirme yapılmadığı görülmüştür.
Öğrencinin yayın basıncını ayarlayamadığı bunun da açık ve
doğru ses elde etmeyi etkilediği gözlemlenmektedir. Tel
değişikliklerinde suni basınç gereken yayın uç bölgelerinde
yaya hafifçe basınç verilmemektedir.

2.Değerlendirme:

Genel Değerlendirme:

Detaşe Tekniğine İlişkin Hareketler İle İlgili Nitel Değerlendirme
1.Değerlendirme:Öğrencinin detaşe tekniği kullanımında
yayın üst yarısını ön kol ve iç/yan,dış/yan bilek hareketleriyle
tam olarak ilişkilendiremediği,yayın üst yarısını tamamen
kullanamadığı ortaya yakın yerde detaşe tekniğini
gerçekleştirmeye çalıştığı gözlemlenmektedir. Öğrencinin
yayı iterek ve çekerek kullanırken basıncı işaret parmağıyla
dengelemediği bu nedenle seslerin birbirine bulaştığı
gözlemlenmektedir. Yayda eşitliği sağlayamadığı, uzunluğu
ve yerini ayarlayamadığı gözlemlenmekte bunlara bağlı
olarak “kıt,kıt” seslerinin gelmediği gözlemlenmiştir.
Genel Değerlendirme:

2.Değerlendirme:

