
Okul öncesi eðitimin 

bir boyutu olan sanat 

eðitimi içinde müzik, çok 

önemli bir yere sahiptir. 

Okul öncesi eðitimde 

müzik eðitiminin amaçlarý, 

çocuklarýn biliþsel, duyuþsal,  

deviniþsel ve sosyal 

geliþimlerine yardýmcý 

olmak, duygu, düþünce 

ve izlenimlerini estetik bir 

anlatým dili olan müzikle 

ifade etmelerini saðlamak, 

çocukta var olan yaratýcýlýðý 

ortaya çýkarmak ve ana dilin 

geliþimini saðlayarak onlarý 

temel eðitime hazýrlamaktýr.01

Ülkemizde Milli Eðitim 

modelinin amaçlarýndan birisi 

çocuklarýn yeteneklerinin 

tespit edilip geliþtirilmesidir.02 

Ancak hangi öðretmen bir 

öðrencinin veya öðrencilerin 

kabiliyetini tespit etmiþ ve 

bu yeteneðin geliþtirilmesi 

için okul-aile iþbirliðine 

gitmiþtir. Ýstisnalar dýþýnda 

ne yazýk ki müzik konusunda 

da yeteneklerin tespiti 

vaktinde yapýlamamaktadýr, 

belki de gelecekte ümit 

vadeden birçok yetenek, 

daha ilk yýllarda heba olup 

 01.   Ýlknur Özal Göncü, “Okul Öncesi Eðitimde Müzik Eðitiminin Temel Sorunlarý”, Mayýs 2010 

Cilt:18 No: 2 Kastamonu Eðitim Dergisi, s. 355.

 02.   Türk Milli Eðitiminin Amaçlarý, Madde: 2, Fýkra: 3’te þöyle denilmektedir: Öðrencilerin “ilgi, 

istidat ve kabiliyetlerini geliþtirerek gerekli bilgi, beceri, davranýþlar ve birlikte iþ görme alýþkanlýðý 

kazandýrmak suretiyle hayata hazýrlamak ve onlarýn, kendilerini mutlu kýlacak ve toplumun 

mutluluðuna katkýda bulunacak bir meslek sahibi olmalarýný saðlamak; Böylece bir yandan Türk 

vatandaþlarýnýn ve Türk toplumunun refah ve mutluluðunu artýrmak; öte yandan milli birlik ve 

bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkýnmayý desteklemek ve hýzlandýrmak ve nihayet 

Türk Milletini çaðdaþ uygarlýðýn yapýcý, yaratýcý, seçkin bir ortaðý yapmaktýr.”

Özet

Bütün güzel sanatlarda olduðu gibi, müzik sanatýnda 

da baþarýlý olmak için mutlaka erken yaþlarda bu 

alana yönelmek gerekmektedir. Bu sebeple birçok aile 

erkenden çocuðunu mûsikî sanatýna yöneltmek ister. 

Ebeveynlerin ilk aklýna gelen þey, çocuklarýnýn bu alandaki 

kabiliyet, zekâ ve sanatsal duyarlýlýklarýdýr. Aslýnda bu 

bir eðitim konusudur, ancak günümüzde bazý velilerin, 

çocuklarýna eðitim aldýrmak için mûsikî hocalarýna 

koþmalarý, çocuklarýnýn zekâ ve kabiliyetlerinin bu iþ için 

elveriþli olup olmadýðý konusunda çokça soru sormalarý 

üzerine, çocuklarýn sanatsal yeteneklerinin tespiti 

konusu eðitimcileri düþündürmüþ ve bu konuda çeþitli 

yazýlar ele alýnmýþtýr. Metot olarak bu alanda daha önce 

yazýlmýþ olanlardan istifade ederek, günümüz þartlarýný 

da göz önünde tutarak yeni çözüm yollarý aramak 

zorunda olduðumuzu belirtmek istiyoruz. Konuya 

esaslý bir açýklýk getirmek gerekmektedir. Öncelikle bu 

alandaki akademik bilgilerden yararlanarak ve alanýn bir 

uzmaný olarak kendi düþünce ve yorumlarýmýzý ortaya 

koymak ve bu konudaki eksikliðin giderilmesine katkýda 

bulunmak istiyoruz. Ýþte bu çalýþma böyle bir gereksinim 

sonucu ortaya çýkmýþtýr.

Anahtar kelimeler: Müzik, Eðitim, Sanat, Çocukluk, 

Zeki, Çoklu zekâ.
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gitmektedir. 

Genel eðitim ve öðretimin amacý, 

ruhsal ve bedensel olarak insanýn 

geliþimine katkýda bulunmaktýr. 

Bedensel eðitim çok çeþitli yollarla ve 

imkânlar ile yapýla gelmektedir. Daha 

karmaþýk ve güç olan, zaman isteyen 

ruhsal geliþim için, önerilebilecek en 

doðru yol, insanlarý küçük yaþtan 

itibaren, doðrudan doðruya sanatsal 

eðitim ve müzik eðitimi çalýþmalarý 

içine almakla saðlanabilir.01

Günümüzde bazý anne ve babalar 

çocuklarýndaki zekâ yönünden farklýlýðý 

görünce, hemen test yaptýrýp bunu 

onaylatmak ister. Çocuklarýmýzýn zeki 

olmasý tabii ki çok önemli ama onlarýn 

bu kapasitesini daha da geliþtirmek 

ve hepsinden önemlisi sahip olduklarý 

zekâ düzeyine göre yönlendirerek, 

ileride çok baþarýlý olabilecekleri 

mesleði seçmelerini saðlamak da o 

kadar önemlidir. Böyle zekâya sahip 

olan çocuklardan, sahip olduklarý üstün 

özellikleri, iyi bir çevrede, güçlü bir 

eðitimle desteklendiði takdirde, bunlar 

yýllar sonra toplumun karþýsýna birer 

dahi olarak çýkabilmektedirler. 

Bir de anne ve babalarýn kendi 

istekleri doðrultusunda çocuklarýna 

eðitim vermeleri de göz önüne alýnýrsa, 

matematikçi bir zekâyý müzisyen, 

duygusal zekâya sahip olan bir çocuðu 

da matematiksel iþlemler gerektiren 

bir alana yöneltmeye çalýþtýklarýný 

açýkça görebiliriz. Ýþte bunlarýn 

hepsinin ayrý ayrý ele alýnýp açýklanmasý 

 01.Ayhan Çetin, “Çocuk ve Gençlik Korolarý”, 

1. Müzik Kongresi Bildiriler,14-18 Haziran 

1988, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Güzel 

Sanatlar Genel Müdürlüðü Yayýnlarý, Ankara 

1988, s. 515-518.

gerekmektedir. Öncelikle sanat nedir, 

sanat eseri neye denir? Þimdi bunlarýn 

tarifini görelim.

Sanat nedir, sanat eseri neye denir?
Sanat, yaþamýn içinden çýkan ve 

insanlýkla yaþýt olan bir insan etkinliði 

olduðu söylenebilir. Genel olarak 

her hangi bir etkinliðin ya da bir 

iþin yapýlmasýyla ilgili yöntemlerin, 

bilgilerin ve kurallarýn tümüne birden 

sanat denir. Sanatsal etkinliði, bazý 

düþüncelerin, amaçlarýn, duygularýn, 

durumlarýn ya da olaylarýn, 

deneyimlerden yararlanarak,  beceri ve 

düþ gücü kullanýlarak ifade edilmesine 

ya da baþkalarýna iletilmesine yönelik 

yaratýcý bir insan etkinliði diye de 

tanýmlanabilir02. 

Eski çaðlarýn birçok dilinde 

karþýlaþýlan sanat ile zanaat özdeþliði, 

daha sonralarý “güzel sanatlar” (beaux 

arts) kavramýnýn ortaya çýkmasýyla, 

yani bir yarar amacý taþýyan nesnelerin 

üretilmesiyle, kullanýlmak için deðil 

de, hiçbir çýkar gözetmeksizin yalnýzca 

hoþlanmak amacýyla, seyredilmek için 

nesneler üretilmesinin birbirinden 

ayrýlmasýyla bu özdeþlik ortadan 

kalkmýþtýr03. 

Sanat kelimesi Arapça bir kelime 

olup, sana’a kökünden gelen “yapmak, 

üretmek” anlamýnda bir mastardýr. Bu 

yapma ve üretme iþi sýradan bir eylem 

deðildir. Bu bakýmdan Þemseddin 

Sâmi sanatý; “ihtiyacâtý beþeriyeden 

birinin îmâli hususunda, mümârese ile 

öðrenilen ve icrâ olunan iþ”04 diye tarif 

 02.Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramlarý, 
2. bsk., Sarmal Yayýnevi, Ýstanbul 1995, s. 15

 03.Bozkurt, a.g.e, s. 18

 04.Þemseddin Sami; Kâmusu Türkî, Dersaadet 

1317, s. 834.
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etmektedir. Sanat, bir insan iþi, bir insan 

yaratmasý olarak, yine insanýn kendini 

ifade etme yollarýndan biridir.01 Baþka 

bir tarifle onu, “insanlarýn gördükleri, 

iþittikleri, his ve tasavvur ettikleri 

olaylarý ve güzellikleri, insanlarda 

estetik bir heyecan uyandýracak þekilde 

ifade etmesidir”02 þeklinde açýklayanlar 

vardýr. Bu tarife göre, bir yapýtýn 

sanat eseri olabilmesi için, insan elinin 

emeði olmasý,03 güzel olmasý ve orijinal 

olmasý gibi þartlar aranmaktadýr. Ýnsan 

eliyle yapýlmýþ olan fakat insanda 

hayranlýk uyandýrmayan basit iþler 

sanat sayýlmamaktadýr.04 Sýradan 

herkesin yapabileceði bayaðý iþler 

sanat eseri sayýlmayacaðý gibi, bunlarý 

ortaya koyanlarýn da sanatçý olarak 

kabul edilmesi mümkün deðildir. Bu 

bakýmdan baþka bir tarifte sanat: 

“Sýkýntý sürecinde olgunlaþan, 

düþünceyle yoðunlaþan, emekle 

hazýrlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan 

faaliyettir”05 þeklinde yorumlanmýþtýr. 

Sanat kelimesi, zengin fakat o 

ölçüde karmaþýk çaðrýþýmlar yapan 

bir kelimedir. Bu kelime herhangi bir 

þekilde kulaðýmýza çarptýðýnda; güzel 

sanatlar, süslemecilik, resim, hattatlýk, 

müzik, dans, mimarlýk, heykelcilik, 

nakkaþlýk, dekor, atölye, üslûp, eser 

ve daha birçok kavram düþüncemizde 

 01.Selçuk Mülayim, Sanata Giriþ, 2. bsk., Bilim 

Teknik yayýnevi, Ýstanbul 1994, s. 17

 02.Nusret Çam; Ýslâmda Sanat, Resim ve 
Mimarî, Ankara 1994, s. 12.

 03. Genel olarak her sanat yapýtýnýn altýnda 

kendini gerçekleþtirmeye çalýþan bir insan 

çabasý, her insanýn içinde bir sanat eserinin 

tohumlarýnýn bulunduðu söylenmektedir. 

Bkz. Mülayim, a.g.e, s. 36.

 04.Bozkurt, a.g.e, s. 16

 05.Lev Nikolayeviç Tolstoy; Sanat Nedir?, Çev. 

Baran Dural, Þûle Yayýnlarý, Ýstanbul 1992, s. 59.

canlanýr.06

Sanat eserinin nasýl olmasý gerektiði 

konusunda baþka bir açýklamada þöyle 

denilmektedir:

Sanat yapýtý uzun bir olgunlaþma 

ürünüdür. Bize yeni bir mesaj 

getirmelidir. Kalýcý bir mesaj, bir 

yerden baþlayýp bir baþka yere köprü 

olmalýdýr. Þu var ki, sanat mutlaka 

bir noktadan baþlamak zorunda 

deðildir. Ahlâka dayandýðý sürece 

her yerden baþlayabilir.07 Sanat, 

içinde kuþkulu karanlýk hiçbir nokta 

taþýmamalýdýr. Yaratýcýsýnýn tüm 

benliðini kapsamalýdýr.08 Bu tarife göre, 

yeni bir mesaj getirmeyen ve öncekileri 

taklit veya tekrardan ibaret olan bir 

çalýþmaya sanat eseri denilemez. 

Gerçek sanat eseri, sanatçýdan doðar. 

Eser, sanatçýdan ayrýlýr; kendi baþýna bir 

hayat sürmeye baþlar; gerçek bir varlýðýn 

canlý konusu olan mânevi bir solukla 

canlandýrmýþ olduðu baðýmsýz bir konu 

ve bir kiþilik haline gelir. Sanat eseri, 

mânevi dünyada geliþi güzel ortaya 

çýkan tesadüfi bir olay olmayýp, tersine 

bilinçli bir olaydýr. Her canlý varlýk gibi, 

aktif kuvvetlerle donanmýþtýr ve yaratýcý 

gücü tükenmemektedir.09

Sanat eseri her zaman tek, eþsiz ve 

benzersiz (unique)’dir. Kopya edilebilir 

ama asla tekrarlanamaz.10 Sanat eseri 

öyle bir mesaj getirmelidir ki, öncekileri 

 06.Mülayim, a.g.e, s. 18

 07.Tolstoy, a.g.e, s. 138

 08.Ýlhan Usmanbaþ, “Sanat ve Müzik 

Sorunlarýna Genel Bakýþlar”, 14-18 Haziran 

1988, I. Müzik Kongresi Bildiriler Sorular 

Cevaplar, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Ankara 

1988, s. 13

 09.Ýhsan Turgut, Sanat Felsefesi, Bilgehan 

Matbaasý, Ýzmir 1991, s. 162

 10.Mülayim, a.g.e, s. 22
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bir noktada alýp, ileriye doðru bir yere 

ulaþtýrmalý, arada köprü olabilmelidir. 

Dolayýsýyla bu sanat eserini ortaya 

koyan kiþi, sanat adýna bir misyonu 

üstlenmiþ ve belli bir zaman dilimi içinde 

varlýðýný hissettirmiþ olsun. Sanat eseri 

þeffaf olmalý, kuþkulu ve karanlýk hiçbir 

nokta taþýmamalýdýr. Sadece bu kadarla 

deðil, sanatçýnýn var gücüyle, bütün 

benliðiyle ortaya konulmuþ olmasý 

gerekir. Aksi halde, ortaya çýkan sanat 

eseri, sanatçýsýna lâyýk bir eser olmaz. 

Sanatçýnýn kiþiliðini yansýtmayan bir 

çalýþmaya da sanat eseri denilmez. 

Çünkü sanatýn halk aðzýndaki tarifi 

“güzel olan, hoþa giden þey” dir.01

Sanat bir düzen, bir ahenk ve bir 

disiplindir. Düzensiz ve ahenksiz sanat 

olmaz. Sanatçý denilince, düzenli, 

disiplinli ve prensipli kiþi akla gelir. 

Aristo, sanat ve sanatçýdaki bu düzeni, 

toplum hayatýnda da görmektedir. 

Ona göre doðada düzensiz hiçbir þey 

yoktur.02

Bu arada bir de sanatçý denilen bir 

meslek erbâbý vardýr. Sanatçý kimdir 

sorusuna þöyle cevap verilmektedir:

Sanatçý, “güzel sanatlarýn herhangi 

bir dalýnda eser veren sanatkâr; sinema 

tiyatro oyuncusu ve müzik eserini icrâ 

eden veya okuyan kiþi; bir zanâatla 

uðraþan, bir sanatla geçinen kimse” 

diye tarif edilirken, sanatkâr da: “Sanat 

eseri ortaya koyan, güzel sanatlardan 

biriyle uðraþýp bu yolda eser meydana 

getiren kiþi”03 diye tarif edilmektedir.

Sanat, daima insan rûhunun en 

 01.Mülayim, a.g.e, s. 18

 02.Mülayim, a.g.e, s. 28

 03.Örnekleriyle Türkçe Sözlük, (Komisyon), 

M.E.B. Yayýnlarý, Ankara 1996, c. IV, s. 2434

þiddetli olarak yaþadýðý zamanlarda 

en canlý hale gelir, çünkü sanat ve ruh 

birbirlerine nüfûz eder ve karþýlýklý 

geliþirler.04 Bu sebeple sanatçý, en iyi 

üretimi, bedenen ve rûhen formunda 

olduðu zamanda yapabilir. Maddî ve 

mânevî sýkýntýlardan ve problemlerden 

uzak olduðu, neþe ve moralinin yüksek 

olduðu bir zamanda, en kaliteli eserleri 

meydana getirebilir. Tabii ki bu 

saydýklarýmýzýn baþýnda, sanatçýnýn, 

içten gelen bir arzuyla çalýþmaya 

baþlamasý çok önemlidir. Sanatýn maddî 

ve mânevî boyutu05 olduðu gibi, akýl ve 

zekâ ile de ilgisi ve baðlantýsý vardýr. 

Makalenin asýl tartýþmasýna 

geçmeden önce sýkça kullanmak 

durumunda kalacaðýmýz akýl, zekâ, 

üstün zekâ, sanatsal zekâ, ritmik 

zekâ, sanatsal yaratýcýlýk ve çoklu 

zekâ gibi bazý kavramlarýn açýklanmasý 

gerekmektedir. 

Akýl nedir?
Arapça kaynak sözlükler “akýl” 

kelimesinin temel anlamýnýn  

“baðlamak” ve “tutmak” olduðu 

konusunda fikir birliði içindedir.06  

Kelimenin bu anlamý, büyük dilbilimci 

Halil b. Ahmed tarafýndan “cehl” 

kelimesinin zýddý07 olarak “bilgi” 

anlamýnda kullanýlmýþtýr. Raðýb Ýsfahanî 

ise, akýl kelimesinin “kuvvet” ve “bilgi” 

 04.   Turgut, a.g.e, s. 162

 05.“Sanat nedir, sanatçý kimdir, sanat eserinin 

ahlâkî yönü var mýdýr” gibi sorularýn 

açýklamalarý için Bkz. Bayram Akdoðan, 

“Sanat, Sanatçý, Sanat Eseri ve Ahlâk”, 

A.Ü.Ý.Fakültesi Dergisi, Ankara 2001, s. 213-

245.

 06.Ýbn Fâris Ýbn Zekeriyya, el-Mekâyis fi’l-Luða, 
Tahkîk: Þ. E. Amr, Beyrut 1994, s. 672. Ýbn 

Manzûr, Lisanu’lArab, Beyrut  1956, c. IX, s. 

352

 07.Ýbn Fâris, a.g.e., s. 672.



5

olarak01 iki farklý anlamda kullanýldýðýný 

söylemektedir. Dolayýsýyla akýl kavramý, 

teþekkül sürecinde “yetenek” ve 

“bilgi” olmak üzere iki temel anlamda 

kullanýlmýþ görünmektedir.02

Kelime anlamý itibariyle “menetmek, 

engellemek, alýkoymak, baðlamak, 

sýðýnmak ve tutmak” gibi anlamlara 

gelmektedir.

Terim olarak akýl; düþünmek, 

duyu vasýtasýyla idrak etmek suretiyle 

bilinmesi mümkün olan þeyleri bilme 

ve anlama gücü, iyiyi kötüden ayýrt 

etme kabiliyeti, varlýðýn hakikatini 

idrak melekesi, maddi olmayan fakat 

maddeye tesir eden cevher demektir. 

Yukarýdaki tanýmýn bir devamý 

olarak bazýlarý aklý, Cenâb-ý Hakk’ýn 

insan bedenine baðlý olarak yarattýðý 

rûhânî bir cevher ya da kalpte hak ve 

bâtýlý ayýran, insaný koruyan, içine 

alan bir kale ve helâk edici yollardan 

uzaklaþtýran, kalbî ve rûhî bir kuvvet 

olarak kabul etmiþlerdir.

Kelâmcýlara göre akýl, insanda 

doðuþtan mevcut olan rûhî bir güçtür. 

Bu açýklama, insan aklýný, duyu 

organlarýnýn ve beynin çalýþmasýndan 

doðan maddi bir kuvvet olarak kabul 

eden, natüralist, materyalist ve 

sansualist03 filozoflarýn düþüncelerine 

 01.Raðýb Ýsfahanî, Müfredâtu Elfâzi’l-Kur’ân, 
Tahkîk: N. Maraþilî, Mýsýr, Tsz. s. 354.

 02. Ýbrahim Arslan, Kadý Abdulcebbar’da Kelâm 
Yöntemi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Temel Ýslâm Bilimleri Kelâm Anabilim Dalý, 

Danýþman: Prof. Dr. Ýlhami Güler, Ankara 

2007, s. 20. (Basýlmamýþ Doktora Tezi).

 03.Sansüalizm: Fransýzca bir terim olup, bütün 

bilgi ve fikirlerin duyular yolu ile saðlandýðýný 

ileri süren bir felsefý akýmdýr. Bkz. Þemseddin 

Sâmi, Temel Türkçe Sözlük, Sadeleþtirilmiþ ve 

geniþletilmiþ Kâmûs-ý Türki, Tercüman Yay., 

1. bsk., Ýstanbul 1985, c. III, s. 1147.

ters düþmektedir. Kelâmcýlara göre akýl, 

genel olarak iki kýsma ayrýlmaktadýr:

1-Garizî akýl: Her insanda doðuþtan 

var olan ve insanýn diðer canlýlardan 

ayrýlmasýný saðlayan asýl akýldýr. Bu, 

ayný zamanda deney ve düþünme 

yoluyla elde edilen bilgilerin de esasýný 

teþkil eder.

2-Müktesep akýl: Garizî aklýn 

kullanýlmasýyla kazanýlan akýldýr. 

Sezgi, deney, düþünme ve öðrenim 

yoluyla oluþan bu tür akla mesmu’, 

müstefâd ve tecrûbî akýl adý da 

verilmektedir.04 

Zekânýn anlamý ve çeþitleri.
Zekâ05 lügatte, zeyreklik, çabuk 

anlama, anlama yeteneði, zihin keskinliði 

ve ferâset olarak ifade edilmektedir06. 

Anlayýþ yönünden kabiliyetli olan kiþiye 

de zeki denilmektedir. Akýl ile zekâ 

birbirinden farklý kabul edilmektedir. 

Zekâ, bir veya daha fazla kültürel 

yapýda deðeri olan bir ürüne þekil verme 

ya da problemleri çözme yeteneðidir. 

Bu tanýma göre zekâ, bireylerin kiþisel 

kararlarý olduðu kadar ayný zamanda 

bir potansiyeldir ve deðerlere, fýrsatlara 

baðlý olarak ortaya çýkar07 diye tarif 

edilmektedir.

Zekâyý herkes ayrý ayrý tarif ediyor 

ve henüz herkesi tatmin edecek tek 

 04.Arslan, a.g. Doktora Tezi, s. 20-23.

 05.Üzerinde yýllardýr çalýþýlan zekâ, soyut bir 

kavramdýr.  Bu nedenle de hep merak edilen, 

çerçeveleri çizilmeye çalýþýlan,  sorgulanan bir 

canlý özelliði haline gelmiþtir. Terimin ortaya 

çýkýþý Aristoteles’e kadar uzanmaktadýr. Bkz. 

Nilay T. Bümen, Okulda Çoklu Zekâ Kuramý, 
2. Bsk., Pegem Yay., Ankara 2004, s. 1.

 06.Ferit Devellioðlu, Osmanlýca Türkçe Ansnklopedik 
Lügat, Ankara 1980, s. 1414; Türkçe Sözlük, Türk 

Dil Kurumu, Ankara 1982, s. 887.

 07.Bümen, a.g.e., s. 5.
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bir tarif de bulunmamýþ diye bu konu 

üzerinde hiçbir þeyin bilinmediðini 

zannedilmemelidir. Bununla birlikte 

bazý psikologlar zekâ teriminin 

kullanýlacaðý yerde “zihnî kabiliyet” gibi 

daha geniþ bir terimin kullanýlmasýný 

tercih etmektedirler.01

Akýl, yalan ile gerçeði, doðru 

ile yanlýþý ayýrabilme, bir konuda 

düþünce yürütebilme yeteneðidir. 

Ýnsan olgunlaþtýkça aklý geliþir. Zekâ 

ise, bir olayý önce anlama, iliþkileri 

kavrama, yargýlama ve açýklayarak 

çözme yeteneðidir. Genel olarak 12 

yaþýna kadar geliþir, 20 yaþýna kadar 

sürer ve sonra sabit kalýr. Zekâ, ruhsal 

olaylara, algý ve hâfýza yeteneðine ve 

tutkulara göre farklýlýk gösterir. Akýl, 

somut olarak ölçülemez ama zekâ 

IQ denilen testle ölçülebilir. Zekâyý 

ilk kez Galton (1822-1911) ölçmeye 

çalýþmýþtýr. Galton’un baþlattýðý bu 

geleneði, psikolog McKeen Cattel 

Amerika Birleþik Devletlerine taþýmýþ, 

Thorndike ile birlikte zekâ testleri 

ve zekâ ölçümü için gereken temel 

kurumsal çalýþmayý gerçekleþtirmiþtir.02 

Bu arada yapýlan zekâ testlerinde 

zekâ seviyesi genel olarak 100’dür. 

Ýnsanlarýn % 70’inin zekâ seviyesi 85 

ile 115 arasýdýr. % 95’inin ise 70 ile 130 

arasý kabul edilmektedir. Dolayýsýyla 

bu uç noktalarda olanlarda zekâ geriliði 

veya üstünlüðü söz konusudur. Her iki 

gruptaki insanlar ayrýca kendi içlerinde 

tasnife tabi tutulmuþlardýr. 

Yetenek ve zekâ konusunda her ne 

kadar ölçümler yapýlsa da, bazýlarýna 

 01.Vedide Baha Pars, Hüsnü Cýrýtlý, Mithat 

Enç, Turhan Oðuzkan, Eðitim Psikolojisi, 
M.E.B. Basýmevi, Ýstanbul 1969, s. 44.

 02.Bümen, a.g.e., s. 1.

göre insanlarýn sahip olduðu birçok 

yetenek ve yetenekler bileþimi vardýr ki, 

kalýplaþmýþ sýnavlar ile ölçülemezler.03 

Zekânýn birçok çeþitleri vardýr. 

Bunlar: Sözsel-dilsel zekâ, mantýksal-

matematiksel zekâ, görsel-mekânsal, 

bedensel-kinestetik zekâ, kiþiler arasý-

sosyal zekâ, kiþisel-içsel zekâ, doðacý-

varoluþçu zekâ ve müziksel-ritmik 

zekâ’dýr. Bu çalýþmamýzda bizi müziksel-

ritmik zekâ ilgilendirmektedir.04 

O halde akýl ile zekânýn farký nedir 

gibi bir soru akla gelebilir. Bu konuda 

þöyle açýklama yapýlmaktadýr:

Akýl, doðru ile yanlýþý, gerçek ile 

yalaný ayýrabilmektir. Her hangi bir 

konuda fikir yürütebilme ve görüþ 

bildirme yeteneðidir. Bu yetenek, insan 

olgunlaþtýkça geliþmektedir. 

Zekâ bir insanýn her türlü olay 

karþýsýnda ayný kabiliyet ve yeteneði ortaya 

koyabileceði anlamýna gelmemektedir. 

Bir besteci müzikle ilgili bir eserini 

aklýyla deðil, zekâsýyla yapar. Bu 

kadar yeteneklidir ama çok basit bir 

matematik problemini çözemeyebilir. 

Bu yüzden zekâ, ruhsal olaylara, algý ve 

hâfýza yeteneðine, insandaki tutkulara 

ve eðilimlere göre farklýlýk arz eder. 

Gardner’a göre; “Her çocuk birbirinden 

farklýdýr. Her bir çocuðun zekâ yapýsý 

 03.Clinton Vickers, Çoklu Zekâ: Görüþmeler 
ve Makaleler, Çev: Meral Tüzel, BZD 

Yayýncýlýk, Ýstanbul 1999, s. 33.

 04.Howard Gardner, Multiple Intelligences, 
The Theory in Practice. New York: Published 

by Basic Books, 1993:17-24; Howard 

Gardner, Intelligence Reframed: Multiple 

Intelligences For The 21. Century. Nrw 

York, NY: Basic Books, 1999:41-53. Çetin 

Özbey; “Zeki Olmanýn Sekiz Yolu: Çoklu 

Zekâ Kuramý”, Genç Geliþim, Mart 2006. 

Bümen, a.g.e., s. 9- 20.
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tamamen formule edilemeyeceði gibi 

bütün çocuklara ulaþabilecek bir formül 

de düþünülemez”. Yani bir ders planý 

sekiz zekâ alanýna birden hitap ediyor 

olmayabilir. Ama ne kadar çok farklý 

zekâ alanýna hitap ediyorsa o derecede 

kapsamlý demektir.01 Bu yüzden akýl 

somut olarak ölçülemez ama zekâ IQ 

denilen bir testle ölçülebilmektedir. 

Ýnsanlarýn % 95’inin ZB’si02 70 ile 130 

arasýndadýr. Bunlar da uç noktada 

bulunan insanlardýr ki, bunlar da zekâ 

geriliði ve üstünlüðü olan kiþilerdir.

Gardner, geleneksel anlayýþtan çok 

daha farklý olarak; zekâ alanlarýndan 

bahsetmiþ ve her insanýn birden 

fazla zekâ alanýna sahip olduðunu 

belirtmiþtir.03 Bireyde bulunan birden 

fazla zekâ türleri birbirinden baðýmsýz 

olduklarý için de ayrý ayrý kullanýlýp 

geliþtirilebilmektedir.04 Bu zekâ alanlarý 

her zaman birlikte çalýþýrlar ama bu 

çok karmaþýk yollarla gerçekleþir. 

Örneðin, bir futbolcu bedensel zekâsýný, 

koþarken, yakalarken veya vururken; 

uzamsal zekâsýný sahayý ve görevini 

tanýrken, dil ve sosyal zekâsýný oyun 

kurallarýný öðrenirken ve takýmýyla 

tartýþýrken, paylaþýrken, içsel zekâsýný 

kendini deðerlendirirken kullanabilir.05

 01.Howard Gardner, Multiple Intelligences as a 

Partner in School Improvement,Educational 
Leadership 55, 1997, (1), 20-21.

 02.ZB (Zekâ Bölümü) zekâyý ölçmede birim 

olarak kullanýlmaktadýr.

 03.Howard Gardner, Frames of Mind: The 
Theory of Multiple Intelligences, New York: 

Basic Books, 1983, s. 60.

 04.Çetin Özbey; “Zeki Olmanýn Sekiz Yolu: 

Çoklu Zekâ Kuramý”, Genç Geliþim, Mart 2006.

 05. Thomas Armstrong, Multiple Intelligences In 
The Classroom, ASCD Publishing Alexandra, 

USA 2000. Ahmet Saban, Çoklu Zekâ Teorisi 
Ve Eðitim,  Nobel Yay., Ankara 2001.

Üstün zekânýn tanýmý
Ýnsanda üstün zekâ; his ve 

duyular, düþünme ile sezgi ve ilhâm 

gibi beyin fonksiyonlarýnýn yüksek 

düzeyde ve hýzlý bir þekilde beraber 

çalýþmasýnýn sonucunda ortaya çýkar. 

Bu fonksiyonlar da çabuk ve doðru 

düþünebilme, yenilikçi üretkenlik, 

akademik kabiliyet, liderlik ile görsel ve 

uygulamalý sanat kabiliyetleri þeklinde 

kendini göstermektedir.

Araþtýrmalara göre % 85 oranýnda 

kalýtsal olarak nesilden nesile 

aktarýlmaktadýr. Ayrýca çevre faktörleri 

ve eðitimin de bu üstün zekânýn etkin 

bir þekilde kullanýlmasýna ve ilerde 

dehaya dönüþmesinde önemli katkýsý 

olmaktadýr.06

Zekâ ve yaratýcýlýk
Psikologlar ve eðitimciler yaratýcýlýk 

ile zekâ arasýnda bir bað var mýdýr 

konusu üzerinde çalýþmýþlardýr. Buna 

göre zekâ ile yaratýcýlýk, özellikle 

sanatsal bir eser ortaya koyma söz 

konusu olunca hep ayrý davranýþlar 

olarak düþünülmüþtür. “Bir kiþinin 

yüksek zekâsý yoksa bile, özel yeteneði 

var” cümlesi, sözel ya da sayýsal 

olmayan zihin karakteristiklerinin, 

zekâdan daha aþaðýda yetenek olarak 

tanýmlandýðýný göstermektedir.07

Psikologlarýn bir kýsmý da 

zekâyý “soyut düþünme, olaylar 

arasýnda iliþkiler kurabilme, kendi 

kendini tenkit edebilme” yetkinliði 

olarak tanýmlamýþtýr. Diðerleri de 

 06. Melih Yalçýneli, “Üstün Zekânýn Dereceleri 

ve Özel Eðitim”, Sýzýntý Aylýk Ýlim Kültür 

Dergisi, Nisan 1998, Yýl: 20, Sayý 231.

 07.Olcay Kýrýþoðlu, Sanatta Eðitim (Görmek, 
Anlamak, Yaratmak), Eðitim Kitabevi, 

Ankara 1991.
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zekâyý “çevreye ve yeni durumlara 

intibak edebilme” kabiliyeti olarak 

deðerlendirmiþtir. Daha baþkalarý da 

zekâyý “öðrenme kabiliyeti” olarak 

tanýmlamaktadýr.01 Bilim adamlarýnýn 

bazýlarý da, uzmanlýk alanlarýna göre, 

zekânýn belli bir yönüne aðýrlýk vererek 

tanýmlar ortaya koymaya çalýþmýþlardýr. 

Meselâ biyologlar zekâyý “çevreye 

uyum yeteneði” olarak açýklýyorlarken, 

eðitimciler ise “öðrenme”02 olarak, 

psikologlar “iliþkili anlama”, bilgisayar 

bilimcileri de “bilgiyi iþleme” yeteneði 

olarak görmektedirler.03

Zekânýn biyolojik temelli olduðu ve 

erken dönemlerde karþýlaþýlan zihinsel 

uyarýmlar gibi çevre faktörlerinin 

etkisiyle bu kapasitenin ne kadarýna 

ulaþýlabileceði konusunun belirlendiði 

genel olarak kabul edilse de, aradaki 

etkileþim mekanizmalarýnýn ne 

olduðunun henüz tam olarak 

anlaþýlamadýðý söylenmektedir.04

Yaratýcýlýkla zekâ arasýnda belli bir 

iliþkinin varlýðýný anlamak amacýyla 

yapýlan araþtýrmalar sonucunda, 

doðrudan ve kesin olan sonuçlara 

ulaþýlamamýþtýr. Bu araþtýrmalar 

sonucunda, sýnavlarda baþarýlý ve 

zekâ testlerinde de yüksek seviyede 

 01.Faruk Atalayer, “Kültürel Öncü Yaratýcý 

Kiþilik”, Hacettepe Ün. 4. Ulusal Sanat 

Sempozyumu, Ankara 1994.

 02.Öðrenme: Bazýlarý öðrenmeyi, Ýnsanýn 

egzersiz yoluyla yeni tepkiler kazanmasý 

veya eski tepkilerini kuvvetlendirmesine 

denilir þeklinde tarif etmektedirler. Bkz. Sabri 

Özbaydar, Belma Özbaydar, Erol Güngör, 

Psikoloji, M.E.B. Yayýnlarý, Ýstanbul 1976, s. 95.

 03.Enver Yolcu, Eðitimde Yaratýcýlýk Sorunu 

ve Sanat Eðitimi, Ýlköðretim ve Sorunlarý 

Sempozyumu, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi, 

2-3 Mayýs 1995a, BOLU.

 04.   Yolcu, a.g. sempozyum.

zeki görünen bazý öðrenciler, çeþitli 

alanlarda özgün ve yeni düþünceler 

ortaya koyamamýþlardýr.05

Wallach ve Kagan, zekâ ve yaratýcýlýk 

konusunda çocuklar üzerinde yaptýklarý 

bir incelemede, geliþtirmiþ olduklarý 

yaratýcýlýðý ölçme testinden elde edilen 

sonuçlarla, zekâ testinden elde edilen 

sonuçlarý karþýlaþtýrmýþlar ve zekâ ve 

yaratýcýlýk düzeyi alanýnda çocuklarý 

dört gruba ayýrmýþlardýr. Bunlar: 

Zekâ ve yaratýcýlýk düzeyi yüksek olanlar,

Zekâ ve yaratýcýlýk düzeyi düþük olanlar,

Zekâ düzeyi yüksek fakat yaratýcýlýk düzeyi 

düþük olanlar,

Yaratýcýlýk düzeyi yüksek fakat zekâ düzeyi 

düþük olanlar.06

Bu araþtýrmalarýn sonuçlarý da 

göstermektedir ki, zekâ ve yaratýcýlýk 

arasýnda doðrudan bir baðlantýdan söz 

etmek mümkün deðildir. Buna göre bir 

çocuðun zekâ düzeyi düþük olsa bile, 

yüksek derecede yaratýcý; bunun tersi 

olarak da, zekâ düzeyi yüksek olduðu 

halde yaratýcýlýk düzeyi bakýmýndan 

düþük seviyede olabilmektedir. Ne 

var ki elde edilen bu verilere göre, tüm 

çocuklar için ayný sonuçlarý vereceðini 

söylemek mümkün deðildir. Çocuðun 

yetiþtiði aile ortamý, sosyo-kültürel 

çevre, aldýðý eðitim ve genlerden07 gelen 

 05.Ýnci San, Sanat ve Eðitim, 2. Bsk., Ankara 

Ün. Eðitim Bilimler Fak. Yayýnlarý, No: 151, 

Ankara 1985.

 06.Gülten Ülgen ve Emel Fidan, Çocuk Geliþimi, 
5. Bsk., M.E.B. Yayýnlarý 57, Ýstanbul 1989.

 07.Muallim Ahmet Muhtar:  “Her ne kadar 
diðer etkenler de çocuklar üzerinde etkili olsa 
da, aslýnda her hususta olduðu gibi, sanat 
sahasýnda da ýrsiyet meselesi söz konusudur.” 

Demektedir. Bkz. “Dârü’l-Elhân Mecmuasý” 

(Dârü’l-Elhân Eðitim ve Öðretim Heyeti 

tarafýndan iki ayda bir neþredilen Dergi), 1 
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kalýtým gibi çeþitli faktörlerin çocuklar 

üzerinde yaptýðý etkileri hesaba 

katarsak, onlarýn çok farklý özellikler 

ortaya koymalarýný saðlayabilmektedir. 

Bütün bunlarla birlikte yaratýcýlýðý 

tanýmlama biçimi, bu tanýmlamaya 

yönelik olarak hazýrlanmýþ olan ölçme 

araçlarý ile zekâ testlerinin ölçmelerdeki 

yetersizliði yönündeki tartýþmalar, 

zekâ ile yaratýcýlýk arasýndaki ilintiyi 

ortaya koyma hususunda çok açýk 

sonuçlar ortaya koymayý mümkün 

kýlmamaktadýr.01

Üstün zekâlýlarýn karakteristik özellikleri
Bu özellikleri dört ana grupta 

inceleyeceðiz. Bunlar: Düþünme 

boyutu, Duygu boyutu, Sezgi boyutu, 

Sosyal özellikler. Þimdi bunlarý gruplar 

halinde ayrý ayrý görelim.

A.Üstün zekâlýlarýn farklý düþünme 
özellikleri 
- Oldukça fazla bilgiye sahip olma ve 

bunlarý unutmama.

-Ýleri düzeyde anlayýþ kabiliyeti. (Leb 

demeden leblebiyi anlama.)

 -Alýþýlmadýk seviyede farklý konulara 

ilgi ve merak, çok soru sorma.

-Lisan kullanýmýnda, kelime hazinesi 

ve dil yeteneðinde üstünlük.

Þubat 1340, Þehzâdebaþý, Evkâfý Ýslâmiyye 

Matbaasý, Ýstanbul, Sayý: 2, s. 79.  Fakat 

baþka bir yerdeki açýklamalarýn da: “Ebeveyni 
mûsikîþinas olduðu halde, kendilerinde müziðe 
karþý zerre kadar temâyül görünmeyen çocuklar 
veya bilakis ebeveyninde ufak bir müzik 
yeteneði mevcut olmadýðý halde, kendileri 
en büyük üstatlar sýrasýna geçen þahsiyetler 
tarihinde nadir deðildir.” Bkz. a.g.e., Sayý: 2, 

s. 82. deki müellifin açýklamalarý da yukarýdaki 

bilgilerini tekzip eder mahiyettedir. 

 01.Enver Yolcu, Eðitimde Yaratýcýlýk Sorunu 

ve Sanat Eðitimi, Ýlköðretim ve Sorunlarý 

Sempozyumu, Abant   Ýzzet Baysal Üniversitesi, 

2-3 Mayýs 1995a, BOLU.

-Hýzlý düþünme, hýzlý ilerleme ve 

sonuca çabuk ulaþma.

-Esnek ve farklý düþünme.

-Geniþ çaplý sentez kabiliyeti.

-Garip, alýþýlmadýk ve farklý iliþkileri 

görebilme kabiliyeti.

-Orijinal fikirler ve çözümler 

üretebilme.

-Genelleme yapma, sonuçlarý 

hissetme, soyut düþünme ve alternatifler 

üretme konusunda erken ve hýzlý geliþme.

-Ýnatçý, kararlý, hedefe dönük ve hatta 

bazen maceracý davranýþlar

-Disiplinli çalýþma; baðýmsýz ve çoðu 

zaman isyankâr davranýþlar.

-Çabuk sýkýlma, yapacak bir þeyler 

arama, boþ duramama.

-Kompleks, karmaþýk þeyleri tercih 

etme; tartýþmalardan zevk alma.

-Ýlgi bekleme, onure edilmekten 

hoþlanma, çok konuþma.02

B.Üstün zekâlý öðrencilerin 
duygusal yönden farklýlýklarý

-Baþkalarýna karþý son derece 

duyarlýlýk.

-Düþünüleni çabuk hissetme.,

-Tuhaf bir mizah anlayýþý. (Bu 

bazen baþkalarýný kýrabilir veya rahatsýz 

edebilir.)

-Farklý olduðunu kendi hissettiði gibi 

baþkalarýna da hissettirmeye çalýþma.

-Küçük yaþta beliren bir idealizm.

-Hissi derinlik, duygusallýk.

-Mükemmelcilik. (kendini ve 

baþkalarýný beðenmeme.)

 02.Genellikle konu ile ilgili bilgi verenlerin 

ortak olarak naklettikleri bu bilgilerin asýl 

kaynaðýnýn kim olduðunu tespit edemedik. 

Az çok farklýlýkla birçok kaynakta zikredilen 

bu özellikleri buraya almada yarar görüyoruz.



-Belli derslerde olaðanüstü bir baþarý 

gösterme.

-Bilinmeyen, esrarlý konulara büyük bir alâka.

-Yüksek bir konsantrasyon kabiliyeti, ciddiyet.

-Baþkalarýnýn verdiði hükümlere pek aldýrýþ 

etmeme.

-Tutku ile baðlandýðý bir konuyu her yerde 

gündeme getirme. 

C.Üstün zekâlý öðrencilerin fizik ve 
fizik ötesi duyular açýsýndan    farklýlýklarý 

-Duyularda (renkler, sesler, kokular 

vs. üzerinde) aþýrý hassasiyet.

-Fiziksel ve entelektüel geliþmede 

farklý bir ilerleme hýzý.

-Baþarýlý olamadýklarý fiziki 

aktivitelerde yer almayý istememe, 

yarýþmacý fiziki aktivitelerden kaçýnma.

-Güzel sanatlardan birinde gösterilen 

yüksek kabiliyet. (Belli bir eðitim olmasa bile.).

-Fizik ötesi olaylarý düþünmeye 

yaþýtlarýna göre daha önceden baþlamasý, 

felsefi tavýrlar, garip düþünceler vb.

- Þâirâne ifadeler, güzel ve edebi sözler.

-Giriþimcilik ve mücadele gerektiren 

konularda üretkenlik.

-Ýç dünyasýnda derinlik ve bunun 

getireceði yalnýzlýk.

-Teorik ve estetik deðerlere önem verme.

-Aþk, þevk, istek ve içten gelen 

gayretin yüksek düzeyde oluþu.

-Sýk sýk düþüncelere dalma, hayal 

gücünün kuvvetli oluþu. 

D. Üstün Zekâlýlarýn Sosyal Açýdan 
Farklý Özellikleri

-Kendi isteklerini yerine getirme ve 

kiþilik konusunda erken geliþme.

-Sosyal problemlere güzel ve doðru 

çözümler önerme.

-Liderlik, grup kurma, ekip oluþturma 

ve yönlendirme.

-Sosyal problemleri doðru teþhis 

edebilme ve anlayabilme.

-Toplumun adalet, güzellik, doðruluk 

gibi yüksek ihtiyaçlarý ile ilgilenme.

-Yüksek ahlaki özelliklere sahip olma.

-Yüksek düzeyde bir adalet duygusu.

-Kendine güven, kararlýlýk.

-Kendinden büyüklerle arkadaþlýðý 

tercih etme.01

Yukarýda belli gruplar halinde 

incelenen özelliklerin tamamýný, her 

üstün zekâlý öðrencide göremeyebiliriz. 

Kabul edilen görüþe göre üstün zekâlý 

öðrenciler, bu dört sahadan birinde veya 

birkaçýnda çok üstün bir performans 

sergileyebilmektedirler. Sahip olduklarý 

üstün özellikleri, iyi bir çevrede güçlü 

bir eðitimle destekleyebilenler, yýllar 

sonra toplumun karþýsýna birer dahi 

olarak çýkabilmektedir.

Düþünme boyutunda üstün olanlar 

genellikle zekâ testleri ile; duygularý 

güçlü olanlar sanatsal yapýtlarýyla, 

mucitlik ve sanatsal yetenek üzerine 

hazýrlanmýþ sýnavlar ile; ve son olarak, 

sosyal yönden üstün bir kiþiliðe sahip 

olanlar ise, kiþilik testleriyle bir ölçüde 

belirlenebilmektedir.02

Müziksel-Ritmik zekâ. 
Muallim Ahmet Muhtar, “müzik 

güzel sanatlardan biridir ve güzel 

sanatlarýn en refik ve en gayrý maddîsidir” 

 01.Alan ile ilgili birçok kaynakta zikredilen 

bu özelliklerin çalýþmamýzla yakýndan ilgisi 

olmasý nedeniyle buraya almýþ bulunuyoruz. 

Genellikle konu ile ilgili bilgi verenlerin 

ortak olarak naklettikleri bu bilgilerin asýl 

kaynaðýnýn kim olduðunu tespit edemedik. 

 02.Melih Yalçýneli, “Üstün Zekânýn Dereceleri 

ve Özel Eðitim”, Sýzýntý Aylýk Ýlim Kültür 

Dergisi, Nisan 1998, Yýl: 20, Sayý: 231.



11

diye açýklamaktadýr.01 Müzikal zekâ, 

diðer zekâ türleriyle iliþkili olmayabilen, 

kendi kural ve düþünme yapýlarýna 

sahip olan bir zekâ türüdür02 diye tarif 

edilmektedir.

Müziksel-ritmik zekâ, sesler, 

ritimler, farklý sesleri tanýma ve yeni 

sesler, ritimler üretme becerisidir. 

Bu tür zekâ, müzikte usûl ve makam 

tanýma, çevredeki seslere ve müzik 

âletlerine karþý duyarlýlýk kapasitelerini 

içerir. Bu tip zekâya sahip olan kiþilerde 

þu yetenekler göze çarpar:

-Notasýný görmediði müziði tanýr, 

naðmeleri tanýr, enstrüman çalar ve koro 

faaliyetlerine katýlýr.

-Bir müzik parçasý duyduðu zaman 

tempo tutar, usûl vurur, seslere karþý 

duyarlý bir kiþiliðe sahiptir.

-Þarkýlarý veya duyduðu müzik 

eserlerini kolayca öðrenir. Þarký 

söylemeye, ýslýkla þarkýlarý seslendirmeye, 

mýrýldanma ve müzik dinlemeye çok 

meyillidir.

-Müziksel faaliyetler için I pot, 

teyp kaydedici, kaset ve Cd’lere ihtiyaç 

duyarlar, bunlarý satýn alýrlar.

-Özellikle insan sesi olmak üzere 

çevreden gelen farklý seslere karþý duyarlý 

olup bunlarý dinler ve tepki gösterirler.

-Ýþ bakýmýndan çok yoðun olsalar 

bile müzik yaþamlarý için fýrsatlar 

oluþturabilirler.

-Seslere, nota ve usûllere karþý özel bir 

 01.Ahmet Muhtar, a.g.e., Sayý: 2, s. 79. Ayrýca 

Müellif Ahmet Muhtarýn diðer makaleleri ve 

Dârü’l-Elhân müzik okulu hakkýnda geniþ 

bilgi için bkz. Kubilay Kolukýrýk, Türk Müzik 
Tarihinde Dârü’l-Elhân, Orion Kitabevi, 

Kýrþehir 2012, s. 106

 02.Bümen, a.g.e., s. 13

ilgiye sahiptirler.

-Müziði dans ve diðer hareketlerle 

birleþtirerek yeni ve farklý figürler ortaya 

koyabilme yeteneðine sahip olup bir 

takým orijinal besteler ortaya koyabilirler.

Müziksel-Ritmik zekâya sahip 
olanlarýn ilgi alanlarý
Müziksel-ritmik zekâya sahip 

olanlarýn meslek veya hobi olarak ilgi 

duyacaðý iþler: müzik, þiir, þarký sözleri, 

dans ve müzik âletleri çalmak olarak 

zikredilmektedir. Ayrýca bunlar:

-Ýyi bir müzik kulaðýna,

-Farklý müzik türlerini ayýrt etme ve ilgi 

gösterme becerisine,

-Þarký söyleme yeteneðine,

-Bir ya da birkaç müzik enstrümanýný 

çalma becerisine,

-Müzikle ritim tutma ve mýrýldanma 

alýþkanlýðýna,

-Kendine göre besteler yapma 

becerisine,

-Farklý ya da belli bir müzik türünde 

kiþisel bir arþiv oluþturma alýþkanlýðýna,

-Müzik dinleme konusunda kiþisel bir 

tercih geliþtirme gücüne sahiptir.03

Çocuklarda müziksel-ritmik zekânýn 
baþlangýcý. 
Nörolojik açýdan müziksel-ritmik 

zekâ, zekâ türlerinden ilk önce geliþeni 

olarak kabul edilmektedir. Daha 

anne karnýndayken etrafýmýzý saran 

ritim ve titreþim dünyasýný ele alacak 

olursak, ister doðal isterse insanlarýn 

yaptýklarý ortamlardan gelen bütün 

seslerin, çevremizde olan bütün 

makinelerden ve enstrümanlardan 

gelen tüm ses ve titreþimlerin bunda 

rolü vardýr diye düþünülmektedir. Daha 

 03.Bümen, a.g.e., s. 23-24.
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dünyaya gelmeden anne karnýndaki bu 

etkileþimden sonra bu etkileþim onun 

bebeklik süreciyle devam eder.01

Müzik, bebeklikten itibaren annenin 

çocuðuna mýrýldandýðý ninnilerle devam 

eder ve geleceðe doðru uzayýp gider. 

Ýnsanlar daha yaþamýn ilk yýllarýnda 

müzikle ilgilenme eðilimi gösterirler, bu 

ilginin geliþmesinde ortamýn uygunluðu 

ve aile desteðinin, çocuðun müziksel 

zekâsýnýn ilerlemesinde ve geliþmesinde 

çok büyük önemi vardýr. Ayrýca ailede 

baba veya annenin müziðe karþý ilgileri, 

her fýrsatta ev ortamýnda bir takým 

naðmeleri mýrýldanmalarý, bir takým dini 

veya lâdini parçalarý seslendirmeleri, 

her fýrsatta müzikle ilgili bir takým 

aktiviteleri icra etmeleri sebebiyle, 

bunlarý hiç kaçýrmadan kaydeden körpe 

ve taze hâfýza sahibi çocuklarýmýzýn 

bunlardan uzak kalabileceðini 

zannetmek kadar muhal bir þey olamaz. 

Konuyla ilgili olarak çocukluk 

yýllarýmdan bir anýmdan söz etmek 

istiyorum. Henüz konuþmayý bile 

düzgün yapamadýðým bir zamanlarda 

rahmetli annemin söylediði þarký, 

türkü, ilâhi veya Muhammediyye 

ismiyle bilinen kitaptan sesli ve naðmeli 

okuduðu pasajlarý hâlâ duyuyor 

gibiyim. Yine, o yýllarda köy imamý 

olan babamýn görevden arta kalan 

zamanlarda fýrsat buldukça terzilik 

yaptýðý ve dikiþ dikerken sürekli 

okuduðu Mevlîd, Kasîde, Þarký, Türkü, 

Ýlâhi, Kur’ân kýraati gibi etkinliklerin 

yýllarca üzerimdeki etkileri devam 

 01.Fatma Nur Akdoðan, Müziðin Ýletiþimdeki 
Rolü, Danýþman: Prof. Dr. Salih Akdemir, 

A.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Ýslâm Tarihi Ve 

Sanatlarý (Türk Din Mûsikîsi) Anabilim Dalý, 

Ankara 2013 (Basýlmamýþ Y. Lis. Tezi), s. 47.

etmiþ ve hâlâ da devam etmektedir. 

Aslýnda meslek hayatýmý baþka alanlara 

kaydýrmaya çalýþsam da özümdeki 

mûsikî özlemimi bir kenara býrakýp 

gidemeyiþim bundandýr. Bu bakýmdan 

çocukluk yýllarýnda atýlan bu temellerin, 

ilerdeki yýllarda ona, meslek seçiminde 

çok büyük etkisinin olacaðý hususu 

gözden uzak tutulmamalýdýr diye 

düþünmekteyim.

Annem ve babamdan aldýðým bu 

naðmeler nedeniyle olacak ki, babamýn 

imamlýk görevi yaptýðý Sivrihisar / 

Demirci Köyünde düðünler olur ve 

düðünlere çengiler getirilirdi. Millet 

büyük küçük herkes onlarýn çaldýklarý 

havalarla coþar, oynamaya çalýþýr ve 

bunu eðlenme için güzel bir fýrsat 

bilirken, ben kemancýnýn veya cümbüþ 

çalan adamýn el hareketlerine bakardým 

ve bu âletten nasýl böyle güzel sesler 

çýkardýðýný izlerdim. O esnada coþup 

oynamak aklýma gelmez ve buna da 

hiç heves etmezdim. Bu kalabalýkta 

tek istediðim þey vardý, ne olurdu 

birisi beni kenara çekmese veya ileriye 

itmese de bu enstrümanlarý çalanlarý 

seyretsem ve onlarýn el hareketlerini 

takip etsem diye çok arzu ederdim. O 

esnada bir diðer endiþem de þuydu. 

Köyün imamýnýn çocuðuydum. Orada 

beni böyle görenlerin hemen diyecekleri 

en güzel söz, âlimden zâlim doðar, 

babasýna bak, bir de çocuðuna bak. Bir 

yandan da küçük yaþýmla bu endiþeleri 

de taþýyordum. Ya birisi gider de senin 

oðlun çalgýcýnýn aðzýna düþecek gibi 

ona bakýyordu derse vay benim halime 

diye babamdan çok korkuyordum. 
Ýþte müzik zekâsý ve aþký hiçbir engel 

tanýmýyor, her hâlükârda yetenek ve 
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ilgimi tahrik ediyordu. O halde müzik 

ve sanatsal faaliyetlere karþý duyulan 

aþk ve istek dýþarýdan zorlamayla olacak 

þeyler deðildir, bu tamamen içten gelen 

bir ilgidir diye düþünmekteyiz.

Müziksel-ritmik zekâya sahip olanlarýn 
öðrenme ortamlarý
Bu zekâ türüne sahip olan 

çocuklarýn öðrenme ortamý ve zamaný 

daha dünyaya gelmeden yani anne 

karnýnda baþlamaktadýr. Anne karnýnda 

belli bir haftalýk oluþuma ulaþan 

bebeklerin öncelikle annesinin seslerini 

ve naðmelerini duyduðu ve daha 

sonra da babasýnýn sesini algýladýðý 

söylenmektedir. Böyle olunca, daha 

dünyaya gelmemiþ bir yavrunun 

müziksel faaliyetlerden etkilendiðini 

hesaba katarsak, anne adaylarýnýn, 

dünya hayatýna hazýrlanan bir 

bebeðin kiþiliðine, sanat anlayýþýna ve 

kalitesine etki edebilecek birçok faydalý 

davranýþlarý yapmasý konusunda hassas 

olmasý gerekmektedir. 

Müzik, doðumdan sonra annenin 

ninni için mýrýldanmalarýyla devam eder 

ve istikbale doðru uzanýp gider. Çocuklar 

daha yaþamýn ilk yýllarýndayken müzikle 

ilgilenme eðilimi gösterirler. Tabii ki bu 

ilginin geliþmesi için gerekli olan ortam 

ve desteðin çocuða verilmesiyle, onun 

bu alandaki ilgisinin geliþmesine ve 

ilerlemesine imkân verilir.

Bu zekâ türüne sahip olan çocuklarýn 

her fýrsatý müzik ve sanat lehinde 

kullanacaklarý ve deðerlendirecekleri bir 

gerçektir. Ýçteki bu sanat duyarlýlýðý ve 

birikim tohumu, uygun zemini bulunca 

yeþerecektir.

Müzik ve müziksel faaliyetler sadece 

müzik derslerinde deðil, baþka derslerde 

ve çalýþmalarda, canlandýrýcý ve enerji 

verici, harekete geçirici ve bazen de 

ferahlýk verici ortamlar meydana 

getirmek için kullanýlmaktadýr. Müzik 

dersiyle alâkalý olmayan bazý derslerde 

de yapýlan müzikler, o dersi daha da 

etkileyici bir hale getirebilir. Müzik, iþ 

gücünü artýrýcý ve üretimi de çoðaltýcý 

özelliðe sahip olan önemli bir faaliyettir. 

Her çocuk oyun oynamaktan zevk 

alýr. Öyleyse eðitim ortamýný neden 

oyun alanýna çevirmeyelim? Ders 

amacýna ulaþacaksa neden eðlenceli ders 

yapmaktan kaçýnalým? Eðer öðrenciler 

zevk aldýklarý yollarla çalýþýrlarsa 

zorlandýklarý alanlarda bile zevkle çalýþýp 

kolaylýkla öðrenebileceklerdir.01 Bilim 

ve sanattaki yaratmalar, yeni iliþkiler 

(çaðrýþýmlar, bileþimler, deðiþimler) 

peþindedirler. Bunun da en iyi ortamý 

oyundur. Bu amaçla hazýrlanan Görsel 

Sanatlar eðitim programý ile ders ortamý 

bir oyun alanýna dönüþtürülebilir.02

Öðretim tasarýmýnda zekâ türlerinden 
yararlanma
Öðretim tasarýmýnda zekâ türlerinden 

yararlanma konusunda pek çok eðitimci 

düþünmüþ ve kafa yormuþtur. Bu 

amaçla önce zekâlarýn temel özellikleri 

belirlenmiþ, belli bir zekâda geliþme 

gösteren bireylerin hangi bir öðrenme 

etkinliklerinden zevk alabileceði ya 

da hangi tür etkinliklerde daha kolay 

öðrenebileceði tartýþýlmýþtýr. Bu amaçla 

pek çok liste ya da menü hazýrlanmýþtýr.03 

 01.Kudret Eren Yavuz, Eðitim- Öðretimde Çoklu 
Zekâ Kuramý Ve Uygulamalarý, Özel Ceceli 

Okullarý Yayýnlarý,  Ankara 2001, s. 26.

 02. Nuray Sungur, Yaratýcý Düþünce, Evrim 

Yay., Ýstanbul 1997, s. 73.

 03.Linda Campbell, Bruce Campbell and Dee 

Dickinson, Teaching and Learning Through 
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Bu zekâ çeþitlerinden müzikal zekâya 

sahip olanlarýn karakterleri ve iþleri 

þöyle belirtilmektedir:

-Dinlenen müziðin yarattýðý duygularý 

ifade etme,

-Tekerlemeler söyleme,

-Ritim yaratma,

-Konuyla iliþkili ya da konuya benzer 

temada þarký bulma,

-Konuyla ilgili müzik dinleme,

-Mýrýldanma,

-Okurken ya da yazarken tempo tutma,

 Yazarken ya da çizerken þarký, doða 

sesleri dinleme, 

-Kitap kaseti dinleme,

-Kelimeleri, kavramlarý ya da 

formülleri ritimlere yerleþtirme,

-Notalarý sesli okuma,

-Dil kurallarý ve müzik kurallarýný 

iliþkilendirme,

-Þarký söyleme,

-Kafiye bulma,

 Sesli okuduklarýný teybe kaydedip 

dinleme,

-Sesli kitap okurken hece veya kelimeleri 

belirleyecek þekilde bir yere vurma,

-Konudaki duygu ya da düþüncelerle 

ilgili beste yapma veya þarký sözü yazma,

-Fonda müzik dinleme,

-Konuyu müzik eþliðinde sunma,

-Müzik âleti yapma veya kullanma.01

Çocuklarýn yeteneklerinin tespiti
ABD’deki Duke Üniversitesi bu konuda 

bir araþtýrma yapmýþ ve buna göre velilere 

aþaðýdaki hususlara -çocuklarýnýn istikbali 

açýsýndan- dikkat etmelerini önermektedirler.

Multiple Intelligences, Tucson Arizona, 

Zephyr Press, 1996, s. 233.

 01.Bümen, a.g.e., s. 35.

-Enerji düzeyi yani hareketliliði fazla,

-Çabuk öðreniyor ve kolayca hatýrlýyor,

-Yaþýna göre olgun bir görünümü var,

-Kelime haznesi çok geniþ, kelimelere 

karþý ilgisi var ve okumaya meraklý,

-Problem çözmeye çalýþýyor,

-Kendinden büyük çocuklarla oynuyor,

-Hassas gözüküyor,

-Entelektüel anlamda meraký yüksek,

-Hayvan ve insanlara karþý ilgili,

-Bulmaca çözmeye ve rakamlara 

merak duyuyor,

-Çok soru soruyor,

-Kolay sýkýlýyor.

Yukarýda yetenekli çocuklarýn 

özellikleri sýralanýrken, ilk sýralardaki 

özelliklerinden “enerji düzeyi yani 

hareketliliðinin fazla oluþu” dikkatimizi 

çekmektedir. Halbuki öðretmenler 

sýnýfta böyle yerinde duramayan 

öðrenciyi sevmezler. Öðretmenlere göre 

iyi bir öðrenci sakin sakin oturan, kendi 

halinde duran ve bir þey sorulmadýkça 

yerinden hareket etmeyen çocuklar 

terbiyeli ve uslu olarak kabul edilir. Ýþte 

burada öðretmen olarak yanýlýyoruz ve 

aslýnda böyle olan öðrenciler zekâ ve 

yetenek yönüyle farklý olan çocuklar 

olmasýna raðmen, bunlar özel ilgi 

ve uðraþý gerektirdiði için, kimse de 

bunlara iltifat etmemektedir. Hatta bu 

öðrenciler biraz terbiye edilmeleri için 

ailelerine bile þikâyet edilmektedir. Ýþte 

iyi bir eðitimci böyle çocuklarý tespit 

eder ve onlara özel vakit ayýrarak, 

onlarýn yeteneklerini ortaya çýkarýr 

ve bu yeteneklerin geliþtirilmesi için 

gayret eder.  

Þayet çocuðunuzda yukarýda sayýlan 

bu özelliklerden bir kaçý varsa, bir uzman 
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ile görüþmenizde yarar vardýr. Çocuðun 

doðal yeteneklerinin geliþtirilmesinde 

erken davranýyorsanýz, onun yeteneklerini 

daha da geliþtirebilirsiniz. Uzmanlar 

bulamasanýz da çocuðunuza çeþitli 

konularda bilgiler vererek, onu sanat ya da 

spor etkinliklerine götürerek, yeteneðini 

keþfetmesini saðlayabilirsiniz. Üstün 

çocuklar baþkalarýndan daha hassastýr 

ve ilgi beklerler ebeveynlerin bunu 

unutmamasý gerekmektedir. 

Zekâ ve yetenek yönüyle farklýlýðý 

tespit edilen çocuklarýn eðitimi de baþlý 

baþýna bir hassasiyet gerektiren bir 

durumdur. Bunlarýn eðitilmesi, sýradan 

çocuklarýn eðitimi gibi deðil, bu çok 

yorucu, sorumluluðu kat kat fazla olan 

ve emek isteyen bir iþtir.

Zekâ ve yeteneði tespit edilen çocuklarýn 
müzik eðitimi 
Müzik eðitimi çok ciddi ve önemli 

bir husustur. Müzik eðitimine saðlýklý 

þartlar dairesinde baþlamak ve o yönde 

devam edebilmek için müracaat edilmesi 

gereken en güzel vasýtalar tasavvur ve 

icat edilebilir. Zira eðitim ve öðretimde 

güzel vasýtalarýn icat ve tatbiki meselesi 

çoðunlukla zannedildiðinden daha güç 

ve ondan dolayý ehemmiyetle nazar-ý 

itibara alýnmaya lâyýktýr.01

Çocuklarý yetiþtirme mesuliyetini 

üzerine almýþ olanlar, insanýn öðretim 

ve eðitiminde rol oynayan faktörleri 

bilmelidirler. Bu bakýmdan eðitim 

tarihleri zengin ve önemli fikirlerle dolu 

olmakla birlikte bunlar güncelliðini 

yitirmiþtir. Bunlardan bir takým bilgiler 

alýnabilir ve tecrübeler kazanýlabilir 

ancak tarihi bir kýymete sahiptirler.02 

 01.Ahmet Muhtar, a.g.e., Sayý: 2, s. 79.

 02.Vedide Baha Pars, Hüsnü Cýrýtlý, Mithat 

Yeni ve modern tekniklerin takip 

edilmesi zorunludur. 

Öðrenmede yaþ konusu gündeme 

gelince, akademisyenlerce bazý enstrümanlar 

için öngörülen bir yaþ seviyesi varsa da Ýslâm 

geleneðinde beþikten mezara kadar ilim 

tahsili vardýr. Ebû Amr b. El-Alâ’ya:

-“Öðrenmek insan için hangi yaþa 

kadar daha güzeldir?” denilince;

-“Hayat devam ettiði müddetçe 

öðrenmek güzel þeydir” cevabýný 

vermiþtir.03

Müziðe baþlama yaþý hakkýnda 

Hüseyin Sadettin Arel’den: “Müziðe 

erken baþlayan bu iþin ilmini yapar, 

geç baþlayan da sýnýfta kalýr.” þeklinde 

söylediði nakledilir.04 Müzik eðitimi için 

müziksel zekâ grubuna giren çocuklarýn 

da bir an önce eðitime alýnmasý 

önemlidir. Durumu tespit edilen 

çocuðun eðitim iþinin aksatýlmasý, 

ve ebeveynlerin bu konuda ihmalkâr 

davranmalarý, eðitimsiz geçen her 

zamanýn çocuðun aleyhine olacaðý 

konusunda bilinçli olmalarýný zorunlu 

kýlmaktadýr. Ancak çoðu zaman ailenin 

maddi ve sosyo-ekonomik þartlarý buna 

elveriþli olmayabiliyor. Sýrf ekonomik 

þartlar nedeniyle nice yetenekler 

ve üstün zekâlar kendi haline terk 

edilmektedir. 

Muallim Ahmet Muhtar “müzik bir 

lisandýr” diyerek eðitimi konusunda 

þunlarý söylemektedir:

Enç, Turhan Oðuzkan, Eðitim Psikolojisi, 
M.E.B. Basýmevi, Ýstanbul 1969, s. 98.

 03.Dr. Ahmed Çelebi, Ýslâmda Eðitim Öðretim 
Tarihi, Terc. Ali Yardým,  Damla Yay., Ýstanbul 

1976, s. 308-309.

 04.A.Ü. Ýlâhiyat Fakültesi Emekli Öðretim 

Üyesi Deðerli Hocam Yrd. Doç. Dr. Ruhi 

Kalender’den nakledilmiþtir.
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“Müzik de týpký öteki lisanlar gibi 

öðrenilir; küçük yaþta iþe baþlayanlar 

bu lisaný öðrenmede baþarýlý olurlar. 

Fakat ileri bir yaþta müzik öðrenmek 

pek güç bir iþtir.”01

Ailelerin böyle durumlarda yetkililerden 

yardým istemesi veya bu sýkýntýlardan 

kurtaracak destek aramasý doðaldýr. Bunun 

için de çocuðun durumunu kanýtlayacak 

belgeler ve açýklamalar gerekir. Aksi 

halde ebeveynlerin “Yarasaya yavrusu 

kuzgun görünürmüþ” cinsinden bir 

deðerlendirme ile yola çýkarak, çocuðunun 

çok zeki ve yetenekli olduðunu söyleyerek 

birilerinden destek istemesi bir þey ifade 

etmeyecektir.

Müzik yatkýnlýðýna kendi müþahedemiz 

veya eðitmenlerin gözlemleriyle karar 

verdiðiniz çocuðun bu eðitimi, doðru 

yaþlarda ve doðru bir þekilde almasý 

elbette unutulmamasý gereken 

maddeler arasýndadýr. Zira müzik sanatý, 

çocuklarýn hayatý anlama, yorumlama ve 

düþünme kapasitesini arttýrarak öðretim 

hayatýnda da daha yüksek baþarý elde 

etmelerini saðlamaktadýr. Ayrýca bir 

grup içerisinde yer alma ve toplumsal 

olarak müzik yapma, çocuðun sosyal 

becerilerini de geliþtirerek onlarý hayata 

hazýrlamaktadýr.

Jean-jacques Rousseau’dan nakledilen bir 

haberde “Ferdin eðitimi, doðmasýndan 

itibaren baþlar.”02 Dediði söylenir. 

Bu nedenle müzik eðitiminin 

doðumdan itibaren çocuða müzik 

dinletme yöntemiyle benimsetilmesi 

gerekmektedir. Okul yaþlarý gelene 

kadar yapýlacak düzenli müzik dinleme 

aktiviteleri sayesinde ritm tutma veya 

 01.Ahmet Muhtar, a.g.e., Sayý: 2, s. 79

 02.Ahmet Muhtar, a.g.e., Sayý: 2, s. 84.

her hangi bir enstrümanla oynama 

gibi fiziksel hareketlere olan yatkýnlýk 

artacak ve müzik eðitiminin  yanýnda 

fiziksel geliþimine de katkýsý olacaktýr. 

Müziðe eþlik etmeye çalýþan çocuklarýn 

konuþmaya baþlarken çok daha rahat ve 

hýzlý olduklarý da görülmektedir. 

Küçük yaþlardaki çocuklarýn, müzik 

âletlerinin sahip olduðu hassasiyeti 

anlamalarý ve öðrenmeleri çok kolay 

olmaktadýr. Zekâ ve kabiliyet yönüyle 

müzikal yeteneðe sahip olan çocuklarýn 

sözden anlar ve tavsiye tutar olduklarýný 

çalýþmalarýmýzda görüyoruz. Henüz 

okul çaðýna gelmemiþ bu çocuklarla 

ciddi anlamda konuþtuðumuz zaman 

bizleri gayet olgun bir kiþi tavrýyla 

dinlemekteler ve yapýlan tavsiyelere 

de uymaktadýrlar ancak çocukluk 

duygularýnýn vermiþ olduðu yapý 

itibariyle bu anlayýþlarý sürekli 

takip gerektiriyor. Çocuk bir anlýk 

dikkatini daðýtmakla verilen tavsiyeleri 

unutabiliyor. Bir yanlýþ hareketi 

yaptýðýnda hatýrlattýðýnýz zaman hemen 

kendine gelip enstrümaný muhafaza 

konusunda kendini toparlayabiliyor. 

Okul öncesi dönemde baþlamasý 

gereken müzik eðitimi, çocuðun müzikle 

ilgili bilgi ve becerilerini doðrudan 

etkilemektedir. Bu yüzden de üzerinde 

dikkat ve titizlikle durulmasý gereken 

bir konudur. Ancak eðitimin birçok 

basamaðýnda olduðu gibi, okul öncesi 

eðitimde uygulanan müzik eðitiminde 

de önemli sorunlar bulunmaktadýr.03

Okul öncesi çocuklar üzerinde 

bir diðer izlenimimiz, bu çocuklarýn 

müzik eðitiminde anlatmadan daha 

fazla uygulamaya yer vermenin önemi 

 03.   Göncü, a.g.e., s. 356.
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ortaya çýkmaktadýr. Meselâ bir kemaný 

kutusuyla taþýrken yaptýðýmýz hareket 

ve tavýrlar, kutunun kapaðýný açarken 

yaptýðýmýz hareketleri aynen filme alýr 

gibi takip ediyor ve bizi izliyorlar. Kemaný 

kutusundan çýkarýrken el hareketlerimiz 

ve dikkat etmemiz gereken þeyleri de 

sesli bir þekilde canlandýrdýðýmýzda bu 

çocuðun hafýzasýnda daha iyi kalýyor 

ve yapýlan hareketleri aynen sýrasýyla 

yapabiliyorlar. Bizim bir anlýk dalgýnlýk 

ve önemsememe ile yapacaðýmýz 

bir yanlýþýn, mübalaðalý bir þeklini 

çocuklarda görürsek þaþýrmamamýz 

gerekir. 

Okul öncesi enstrüman öðreniminde 

çocuklar henüz harf ve sayý 

bilmedikleri için þekil ve renklerden 

yararlanabilmekteyiz.01 Okul öncesi 

müziksel zekâ ve yeteneðine sahip kýz 

ve erkek çocuklar üzerinde enstrüman 

öðretim çalýþmalarý yaparken, normal 

öðretim metotlarýmýzýn deðiþtiðini, 

öðretimde baþka yollar aramak 

zorunda olduðumuzu gördük. Ýçinde 

bulunduðumuz toplumda, henüz dini 

yönden sakýncasý endiþesinden kendini 

kurtarýp, çocuðunu böyle bir sanata 

yöneltenler maalesef çok az olduðu 

ve bu anlayýþýn toplumda yeni yeni 

yaygýnlaþmaya baþlamasý sebebiyle, 

eðitimciler açýsýndan da bu konularda 

fazla bir bilgi ve uygulama birikimi 

maalesef bulunmamaktadýr. Meselâ 

okul öncesi çocuklara müzik eðitimi 

verme konusunda -birkaç makale 

çalýþmasý dýþýnda- Türkçe kaleme 

 01.  Þekil ve renklerle müzik çalýþmalarý 

konusunda Bkz. Salih Aydoðan, Renklerle 
Müzik Eðitimi, Arkadaþ Yayýnlarý, 2010. Salih 

Aydoðan, Pofuduk Tavþanla Ritm Alfabesi 
Öðreniyorum, Arkadaþ Yayýnlarý, 2012.

alýnmýþ bir kitap bulmak mümkün 

deðildir. Durum böyle olunca müzik 

eðitimcileri olarak uygulamalarda 

maalesef yanýlma veya isabet etme 

sonuçlarýný göz önünde bulundurarak 

çalýþmaktayýz.

Yukarýda ele aldýðýmýz gerekçelerle 

gerçek müzik eðitimi tam anlamýyla okul 

öncesinde baþlamaktadýr ve çocuklar 

müzikle ne kadar geç tanýþýrlarsa, müzik 

yönündeki eðilimler ve kazanabilecekleri 

faydalar da o kadar azalacaktýr. Erken 

yaþlarda baþlanan müzik eðitimi, okul 

döneminde gerçekleþtirilecek olan 

müzik aktiviteleri, enstrüman öðrenme 

gibi konularda büyük bir avantaj 

saðlayacaktýr. Ayrýca çocuðunuzun 

müziðe yatkýnlýðýný erken dönemlerde 

ortaya çýkarmanýz sayesinde, onu 

da erkenden müziðe yönlendirmeniz 

isabetli bir karar olacaktýr. Bu durum, 

diðer güzel sanatlar veya sosyal 

toplumdaki çeþitli meslekler için de 

böyledir. Kanaatimizce büyüyünce 

babasýnýn mesleði olarak bakkallýk 

yapabilecek bir çocuða daha küçük 

yaþlarda alýþ-veriþi öðretmek ve onu 

bu tür iþlere alýþtýrmak gerekir diye 

düþünüyoruz.

Çocuðun konuþmaya ve anlamaya 

baþladýðý dönemlerde farklý sesleri 

çýkarabilme çalýþmalarý için çok çeþitli 

oyunlar yapýlabilir. Çeþitli hayvan 

sesleri ile tiz ve pes sesleri çýkarma 

çalýþmalarý çocuklarýn hem müzik 

kulaðýna ve hem de müzik gýrtlaðýna 

sahip olmalarýný destekleyecek ve bu 

çeþitten aktiviteler çocuklarý çok da 

mutlu edecek ve eðlendirecektir. Hatta 

okul öncesinde onun sevebileceði 

bir ritim âleti ile tempolu bir þekilde 
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usûl tutmasý saðlanarak, ritmik zekâ 

konusunda desteklenmiþ olur. Aile 

içinde müziksel faaliyetler ne kadar 

yapýlýrsa, þüphesiz çocuklar da bu 

icraatlardan etkilenirler. Anne ve babasý 

müzisyen olup da müzikle ilgilenmeyen 

çocuklar çok azdýr. Bunlar da müzik 

alanýnýn istisnalarý kabul edilebilirler. 

Okulöncesi eðitim ile ilgili kaynaklarda 

Okulöncesi eðitim kurumlarýnda müzik 

etkinlikleri içerisinde, ritm çalýþmalarý, 

þarký söyleme, müzikli dramatizasyon, 

ses ayýrt etme çalýþmalarý, müzik dinleme, 

yaratýcý dans gibi etkinliklerin yer 

aldýðýndan bahsedilmektedir. Okulöncesi 

eðitimde müzik etkinliðini yapacak 

olan eðitimci, müzik etkinlikleri ile 

kazandýrýlacak olan hedef ve hedef 

davranýþlarý tespit edebilmeli, tespit 

ettiði hedef ve hedef davranýþlara uygun 

müzik etkinliklerini belirleyebilmeli, 

yapacaðý müzik etkinliklerinin zamanýný 

ve ne kadar süreceðini saptayabilmeli, 

etkinlikleri yaparken kullanacaðý her 

türlü materyali amacýna uygun olarak 

seçebilmelidir.01 

Okulöncesi eðitimde bir çocuk, 

yapacaðý tüm etkinliklerde doðrudan 

ya da dolaylý olarak müzikle iç içedir 

ve bu durum müziðin; serbest zaman 

etkinliklerinde, dil etkinliklerinde, 

dramatizasyonlarda, oyun ve dansta, 

özel günlerde, uyku ve beslenme 

saatlerinde kullanýlýyor olmasý ile ifade 

edilebilir. Bu nedenle, okulöncesi eðitim 

kurumlarýnda eðiticinin niteliðinin 

çok önemli olduðu kuþkusuzdur. 

 01.Ebru Temiz, “Okulöncesi Dönemde 

Müzik Eðitimi; Yaþanan Problemler ve 

Çözüm Önerileri”, Ulusal Müzik Eðitimi 

Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, 

Pamukkale Ün. Eðt. Fak. Denizli, s. 197.

Eðitimcinin müzik donanýmý, çocuðun 

geliþim özelliklerine uygun eðitim 

yapabilecek nitelikte olmalýdýr.02 Okul 

öncesi eðitiminde müzik eðitimi veren 

kiþilerin sadece müzik öðretmeni olmasý 

yetmez. Bu alanda çalýþacak müzik 

eðimcisinden, mutlaka bu alanla ilgili 

bilgi ve birikime sahip olmasý, özellikle 

de çocuðun geliþim dönemlerini ve 

geliþim alanlarýný çok iyi bilmesi 

beklenir.03

Okul döneminde müzikle olan ilgisini 

tespit ettiðiniz çocuðunuzu kendi 

istediði enstrümana yönlendirmeniz 

çok önemlidir. Pek çok ailenin yaptýðý 

gibi zoraki kendilerinin istedikleri 

enstrümana çocuklarý zorlamak doðru 

deðildir. 

Çoðu zaman aileler komþularýn 

çocuklarýnda veya medyada yaygýn olan 

enstrümanlarý görüp, kendi çocuklarýna 

da bunlarý dayatmaktadýrlar. 

Halbuki bunlar ne kültür ve ne de 

geleneklerimizde kullanýlmayan, ses 

ve aralýklar açýsýndan da müziðimize 

uymayan enstrümanlar olup, sadece 

baþkalarýndan görerek bilinçsizce 

karar verilen müzik âletleridir. 

Kýsacasý baþkalarýndan görerek sanatçý 

rûha sahip olunmaz veya herhangi 

bir enstrüman, birilerine kýzarak, 

kýskanarak veya inat olsun diye 

öðrenilmez. Filânca komþumuzun oðlu 

gitar çalýyor, sen niye gitar çalmýyorsun 

deðil, sen de müzik âleti çalabilirsin 

deyip çocuðumuzu özellikle müzik 

ses sistemimize uyan sazlarýndan 

birine yönlendirmek mümkündür. 

Tabii ki çocuðumuzda ritmik zekâyý 

 02Temiz, a.g.e s. 197-198.

 03.Göncü, a.g.e., s. 358.
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görebilmiþsek böyle yapýlabilir. Aksi 

halde matematiksel zekâya sahip olan 

bir çocuðu müziðe zorlamanýn, müziksel 

zekâya sahip olan bir çocuðun da 

teknikle ilgili bir alana yönlendirilmeye 

çalýþýlmasý yanlýþ olur. 

Çocuðunuzun ilk defa bir müzik 

âletine ilgi duymasý veya heves etmesi, 

onun bu yoldaki merakýný körükleme 

ya da söndürme özelliðine sahip 

olduðu için, ebeveynlerin bu konuda 

zorlayýcý davranmamasý gerekmektedir.

Enstrüman seçimi konusunda bazý 

çocuklarýn maymun iþtahlý olmasýna 

da fýrsat vermemek lâzýmdýr. Akedemik 

çalýþmalarýmýz süresince ebeveynlerinin 

bazý yanlýþlarý nedeniyle, çocuklarýnýn 

da sürekli enstrüman deðiþtirmeye 

meraklý olduklarýný gözlemledik. Ud’u 

dinleyince ona karar veriyor, Ney’i 

dinleyince Ud’dan dönüyor, Keman’ý 

dinleyince Ney’den vazgeçiyor. Henüz 

bir enstrüman üzerinde karar verememiþ 

böyle müzik öðrencilerinden bir þey 

olmaz. Bu çocuklarýn hayatta baþarýlý 

olmalarý da çok zordur. Çocuðun her 

isteðine mâlî durum nedeniyle olur 

diyen ebeveynlerin çocuklarý maalesef 

müzik konusunda böyle maymun 

iþtahlý olmakta ve her biri bir ömür 

isteyen, her hangi bir enstrümanda 

karar kýlamamakta, azcýk þundan, 

birazcýk bundan çalýp, hiç birinde 

baþarýlý olamamaktadýrlar. Onun için 

müzik erbâbý arasýnda dolaþan ve bize 

göre de çok doðru olan bir söz vardýr. 

Bir müzisyen, birden çok enstrüman 

çalýyorsa, hiç birini doðru çalamýyor 

demektir. Bu sözün bazý istisnalarý olsa 

da, bir hakikati yansýtmaktadýr. Her 

hangi bir enstrümana ait uygulamalar, 

figürler, el hareketleri ve nüanslar 

o kadar çoktur ki, bunlarýn doðru 

ve hatasýz icra edilmesi bir ömür 

almaktadýr. Ayrýca bir enstrümanla 

transpozisyon uygulamalarýný rahatlýkla 

ve problemsiz yapabilmek hem 

çok çalýþmak ve hem de ömür ister. 

Özellikle ebeveynlerin çocuklarýný bu 

yanlýþa düþmekten korumalarý gerekir. 

Baþlangýçta enstrümaný iyi seçip, ondan 

sonraki isteklerine olumlu bakmamalarý 

gerekir. Aksi halde ikinci bir entrüman 

üçüncüyü, üçüncü enstrüman da 

dördüncüyü aldýrýr. Böylece çocuk hiç 

birinde baþarýlý olamayacaðý gibi, ailesini 

de sürekli ekonomik sýkýntýya sokacaktýr.

Sonuç
Buraya kadar yaptýðýmýz açýklamalardan 

sonra bir sonuç çýkarmamýz gerekirse þunlarý 

söyleyebiliriz.

Bütün güzel sanatlarda olduðu 

gibi, müzik sanatýnda da baþarýlý olmak 

için mutlaka erken yaþlarda bu alana 

yönelmek gerekmektedir. Bu sebeple 

birçok aile erkenden çocuðunu mûsikî 

sanatýna yöneltmek ister. 

Ebeveynlerin ilk aklýna gelen þey, 

çocuklarýnýn bu alandaki kabiliyet, zekâ 

ve sanatsal duyarlýlýklarýdýr. Bunu tespit 

edebilmek için ebeveynlerin çocuklar 

üzerinde gösterecekleri hassasiyet ve ilgi 

çok önemlidir. Çocuklarý üzerindeki bu 

farklýlýðý hisseden anne ve babalar, ilgili 

yerlerle temasa geçerek, çocuklarýnýn 

zekâ durumlarý hakkýnda bir bilgiye 

sahip olurlar ve onlarýn yeteneklerini 

erkenden öðrenir ve kabiliyetlerine 

göre de yönlendirirlerse böyle çocuklar, 

istikbalde ilgili alanlarýnýn dâhileri 

olarak temâyüz ederler. Çünkü her ne 

kadar insanlar birbirine benzer þekilde 
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eþit olarak yaratýlmýþlarsa da, genlerden 

gelen ve aile ortamýnda farklýlaþan ve 

küçük yaþlardan itibaren de çevreden 

de alabileceði bir takým etkilerle farklý 

yetenek ve ilgi alanlarýna yönelebilirler. 

Bazen de ailede sanatla ilgili hiçbir 

kimse bulunmasa da, istisnai olarak 

böyle ailelerden çok büyük sanatçýlarýn 

çýktýðý da olmuþtur.

Çocuklarýn zekâ kapasitesi yanýnda, 

çok farklý olan ilgi alanlarýnýn erken 

dönemlerde teþhisi, eðitim ve öðretim 

açýsýndan çok önemlidir. Okul öncesi 

eðitimde ebeveynlere çok büyük 

görevler düþtüðü gibi, okul döneminde 

de öðretmenlere çocuklarýmýzýn zekâ, 

yetenek, kabiliyet ve ilgi alanlarýný 

tespit etme açýsýndan çok büyük 

sorumluluklar düþmektedir. Bunun 

ihmali, çok büyük veballer getirir. 

Bir memleketin istikbali, o ülkede 

yetiþecek dâhilerin çokluðuna baðlýdýr. 

Ýstikbalin dâhilerini de öðretmenler 

keþfeder ve geleceðe hazýrlarlar. Bu 

bakýmdan gelecekte çok önemli görevler 

icra edecek olan yeteneklerin ve zekâlarýn 

deðerlendirilmesi meselesi, yetkililer 

üzerinde mânevi sorumluluklar ve 

görevler oluþturmaktadýr. Böyle bir 

dâhinin istikbalini engelleyecek bir 

ihmal, sadece o yavruya veya ailesine 

deðil, bütün bir ülkeye ve hatta insanlýða 

ihanettir. Eðitim öðretim konusunda 

bu düþüncelerimizi burada aktarýrken, 

eðitimciler olarak üzerimizdeki 

sorumluluðun ne kadar çok olduðunu 

bir kez daha hatýrlamýþ oluyoruz. Üstün 

ve mükemmel zekâlarýn ilgi duyduklarý 

alanlara yönelmesiyle, müstesna 

yetenekler ve sanatçýlar ortaya çýkar. 

Böyle yetenekli sanatçýlarýn bulunduðu 

ülkeler hem bilimsel alanda hem de 

maddî ve mânevî hususlarda mutluluða 

ulaþýrlar.

Abstract
(On the detection and the 

development of the artistic and the 
musical skills of Children in early ages )

In order to be successful in musical 

arts, as it is the case in all fine arts, it is 

fundamental to get into this field from 

early childhood. This is the reason why 

families, generally take necessary steps 

for their children as early as possible. 

The first thing that the parents want to 

find out is, whether their children have 

all required qualities in that area. In fact 

this is an educational matter. However, 

some parents have already been coming to 

pedagogues of music for their children’s 

music education and keep asking so many 

points about ability and intelligence of their 

children for musicale studies. As a methode 

in this study we decided to examine some 

articles and some books which are writed 

before on this field.  Therefore, we have 

decided to put forward our sentiments and 

commentaire as an music academician deal 

with this topic in an article and provide 

reasonable comprehensive knowledges and 

solutions about the subject and contribute 

to this area. 

Key words: Music, Education, Art, 

Childhood, Intelligent mind, Multi 

Intelligent. 
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