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Parlayan yıldızlar gibidir çocuklar...

Hayata, adım adım yürüyen, attıkları her adımda 
hayatı tanıdıkça büyüyen, aydınlık geleceğimizdir 
çocuklar... 

Çocukların şarkıları vardır...
Ve çocuklar...
Şarkılarla daha güzel büyürler daha güzel öğrenirler... 
Çocuk şarkılarıdır en güzel şarkılar...
Şarkılarla yürür, şarkılarla büyür çocuklar...

Hayatı en güzel şarkılarda öğrenir çocuklar...

Çocuklar şarkı söylemekten sıkılmazlar, usanmazlar...
Şarkı söylemelidir çocuklar...
Çünkü onlar daha çocuklar...

Şarkıları olmalı çocukların...
Şen şakrak söyleyebilecekleri,dans edebilecekleri,
hayal kurabilecekleri, anlamları melodilerin 
eşliğinde öğrenecekleri...

Yıldızlar gibi parlamalıdır çocuklar...
Gülümsemelidir çocuklar...

İşte bu yüzdendir ki...
Çocuklara Şarkılar...
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Toplumlar,genel anlamda kültürel ve sosyal değerlerini 
gelecek nesillere sanat eğitimi yoluyla da aktarabilir. Bu 

anlamda düşünülecek bir sanat eğitimi planlaması açısından 
müzik eğitimi de büyük önem arz etmektedir. 

Çünkü müzik sanatı, 
genelden özele tüm yönleriyle dikkatleri istemli ya da 
istemsiz olarak üzerine çekebilen; kavramları farklı 

boyutlarda ve şekillerde kendi içerisinde var olan imgelerin 
doğru kullanılması halinde tam anlamıyla temsil edebilen bir 

bütündür. Bu nedenle de kültürel yada sosyal bilgi 
aktarımında kullanılan en etkili araçlardan birisidir. 

Özellikle küçük yaşlarda başlayan etkili bir müzik 
eğitimi yoluyla bireylerde kültürel ve sosyal anlamda istenilen 

davranış değişiklikleri meydana getirilebilmesi söz 
konusudur. 

Müziksel imgelerin, küçük yaşlardaki bireylerin, müzik 
eğitiminde önemli bir rolü olan okul şarkılarında var olan 
sözel ve görsel imgeler ilebirlikte aktif olarak kullanılması 
yoluyla, etkili bir müzik eğitimi süreci yaşanmaktadır. Bu 

süreç içerisinde farklı yaş gruplarında yer alan çocuklarda 
“çocuk şarkıları” olarak adlandırdığımız müzik türleri 

kullanılmaktadır.
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Çocuk şarkıları içeriği açısından en genel anlamda 
melodi ve söz zenginliğine göre değerlendirilebilir. İkinci 

boyutta ise şarkılara ait sözlerin kavramsal boyuttaki 
önemini vurgulayacak olan imgelerden söz etmek 

mümkündür. 

Bu anlamda hazırlamış olduğum “Çocuklara 
Şarkılar”isimli bu kitapta, farklı konuları tematik olarak 
işleyerek bestelediğim on okul şarkısı yer almaktadır. 

Şarkıların müzikal alt yapısının zengin olabilmesi açısından 
kitapta yer alan her şarkının piyano eşliği de bulunmaktadır. 

Piyano eşlikleri kolay düzeyde hazırlanmıştır. 
Böylelikle uzun bir süreç gerekmeksizin şarkıların çok sesli 
küçük bir alt yapı ile seslendirilmesi ihtimali güçlendirilmiş 

olacaktır. 

Alt yapıdaki seslerin çok sesli örgüsü, şarkıların ana 
ezgileri ve şarkı sözlerinin yanında her şarkıya ait sözlerin 

ilgili imgelerini de minimum gereksinim düzeyinde 
karşılayan görsellerde yer almaktadır. 

Böylelikle şarkıların anlatım gücünün arttırılması 
sağlanmaktadır. Aslan, orman, gökyüzü, sonbahar, alfabe, 
zaman gibi temaların seçildiği okul şarkılar yoluyla neşeli 

şarkıları söylerken aynı zamanda betimlemelere ait imgeleri 
de eş zamanlı olarak çocuklara öğretebilmek mümkün 

olacaktır.
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Eğitim zaman alan bir süreçtir. Zamanı kısaltmak 
ancak eğitimdeki kalitenin geliştirilmesini sağlamak üzere 
çaba göstermek gereklidir. Bu kitap ile birlikte çocuklar için 
görsel imgelerle desteklenmiş anlatım gücü yüksek on adet 
okul şarkısı eğitim sürecine dahil edilmiştir. Sanat eğitiminin 
öneminin vurgulanması gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. 

Çocuklar ne yazıktır ki çeşitli medya organları yada 
sosyal çevresel etkiler ile yoz müzik olarak 

adlandırılabilecek ne kadar türde müzik varsa bir şekilde 
maruz kalabilmektedir. Çocukların kişilik gelişimlerinden 

sosyal yaşam kalitelerine kadar bir çok olumsuz etki 
yaratacak olan müzik türlerinden uzak tutulması 

gerekmektedir. 

Çocukların onlar için özenle hazırlanmış olan çocuk 
şarkılarını söylemeleri gereklidir. Müzik eğitiminin küçük 
yaşlardaki bireylere yönelik hedeflerinden en önemlisi 

budur denilebilir. Müziksel beğeni açısından çok sesli ve 
görsel imgelerle de anlatım düzeyi güçlendirilmiş şarkılar 

çocuklardaki kişilik gelişiminde olumlu etkiler 
bırakmaktadır. Kültür aktarımı yoluyla, tekerlemeler ile 

başlayan müzik serüveni kendi doğal aktarım süreçlerini 
tamamlarken bu sürecin içerisine olumlu katkılar 

yapabilmek oldukça önemlidir. “Çocuklara Şarkılar” 
kitabımda yer alan şarkıların da bu anlamda olumlu katkılar 

yapabilmesi en büyük temennimdir. 

Çocukların dillerinde nesilden nesile aktarılmış olan 
çocuk şarkılarının bestecilerine saygılarla...

Ali Ayhan
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Ülkemizde, müzik eğitimi formal olarak ilkokul çağlarında 

başlamaktadır. 6-7 yaşa tekabül eden bu zaman diliminde müzik 

dersleri, maalesef, uzman müzik öğretmenlerince değil de, lisans 

öğrenimi sırasında yeterliliği ve süresi tartışılacak bir müzik 

eğitimine tabi tutulan sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir. 

Müzikle tanışan, heyecanlanan, umut ve hevesle bu dersin 

sunacağı farklılık ve canlıktan, bilinçli olmasa da, bir şeyler 

bekleyen öğrenci; müzik dersine sıra geldiğinde ya amacına 

ulaşmayan, sadece teorik bilgilerle dolu, müzik aleti 

kullanılmayan yavan bir müzik eğitimi yahut sınıf öğretmeninin 

“Evet, bu ders Türkçe, Matematik veya Fen Bilgisi işleyelim mi ?” 

sorusuyla muhatap olmaktadırlar. Müzik Eğitimi, en temelden 

profesyonel seviyeye kadar ciddiye alınması, en başta aile ve 

okul ortamında, desteklenmesi ve devamlılık arz etmesi gereken 

bir süreçtir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı itibarıyla, 4+4+4 sistemi 

okullarımızda uygulanmaktadır. Müzik öğretmenleri, ikinci 4. yıldan 

başlamak üzere müzik derslerini yürütmektedirler. Yani bir öğrenci 

5. Sınıfa başladığı zaman müzik dersini lisans eğitimi üzerine olan 

bir öğretmenle karşılaşmaktadır. 

Bir önceki paragrafta 

yazılanlardan yola çıkarak, müzikle tanışılan birinci sınıftan itibaren 

müzik dersleri müzik öğretmenleri tarafından yürütülmelidir. 

Alanında uzman, bir müzik aleti kullanabilen, işinin ehli bir müzik 

öğretmeni, müzik dersi ile tanışan çocukların ufkunu açıp müziğe 

ve müzik dersine olan bakışı olumlu yönde etkileyecektir.
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Müzik dersine, haftalık ders programında sadece bir 

saat ayrılmaktadır. Bu 40 dakika içerisinde müzik dersinin 

temel kazanımları olan temel müzik bilgileri, iyi bir müzik 

kültürü ve bir müzik aleti (blokflüt, melodika v.d) çalma 

becerilerine sahip bireyler yetiştirmek fazla iyi niyetli bir 

beklenti olarak değerlendirilebilir. 

Müzik öğretmenin bu kısa zaman içinde ve kalabalık 

sayılacak bir sınıf ortamında yapacağı en iyi etkinliklerden biri 

öğrencilere iyi bir müzik kültürü kazandırmaktır. 

Müzik kültürü kazandırmanın en iyi yollarından biri de gerek 

günlük hayatla ilgili gerekse didaktik yönü olan çocuk şarkılarını kulaktan 

şarkı öğretim metoduyla, mümkünse çokseslilik kabiliyeti 

olan bir müzik aletiyle çalıştırmak, öğretmek, sevdirmek ve 

benimsetmektir. 

Bu noktada, elinizde bulunan kitapta bulunan on eser 

bu uğurda hazırlanmıştır. Bütün öğrenci, öğretmen ve müzik 

camiasının faydalanacağı bir kitap olması ve bu çeşit 

çalışmaların artarak devam etmesini dileriz.

Engin Gürpınar
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1982 yılında Malatya'da doğdu.İlk ve orta dereceli öğrenimini burada tamamladı. 

1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Müzik Eğitimi Bölümü'nü kazandı. Dört yıllık öğrenim süresi boyunca 

gerek il, gerekse il dışında toplu ve bireysel konserlerde görev aldı. 

2001 yılında Kültür Bakanlığı Gençlik Korosu'nun açmış olduğu sınavı 

kazandı. İki yıl süresince bu koro ile çalışma ve konser etkinliklerine 

katıldı. 2003 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 

Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.  2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Programını 

kazandı. 30 Aralık 2005 tarihinde İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Müzik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 

Temmuz 2006 tarihinde Yüksek lisans programından mezun oldu. 

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı 

Doktora Programını kazandı. 2012 yılında Doktora programından mezun 

oldu. 2013 yılında İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü, Müzik Programında yardımcı doçent olarak göreve 

başladı. Halen bu programda akademik çalışmalarına devam etmektedir.    

Ali AYHAN

Özgeçmiş
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1980 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde 

tamamladı. 2001 yılında İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Müzik öğretmenliği Bölümünü kazandı. Burada, Prof. Ali Sevgi ve 

Prof. Dr. Turan Sağer ile Armoni, Prof. Cemal Yurga ile Güncel ve 

Popüler Müzik Prof. Dr Hasan Arapgirlioğlu ile Müzik Tarihi, Yrd. 

Doç. İpek Kıvrak ile Piyano, Yrd. Doç. Yakup Kıvrak ile Orkestra ve 

Oda Müziği çalıştı. 2005 yılında bu bölümden birincilikle mezun 

oldu. 2005-2009 yılları arasında Kahramanmaraş ve Malatya'da 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. Bu 

görevi sırasında, 2007 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği 

Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Burada Prof. Cemal 

Yurga ve Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu'dan çeşitli dersler aldı. 2009 

yılı Ağustos ayında Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından açılan 

Araştırma Görevliliği sınavını kazandı. 2010 yılında Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği 

Bilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2014 yılından beri Eğitim 

Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programında Yrd. Doç. Dr. olarak 

görevini sürdürmektedir.

Engin Gürpınar

Özgeçmiş
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Kitapta yer alan şarkıların alt yapıları 
www.muzikolaj.net sitesinde yer almaktadır.



Parlayan yıldızlar gibidir çocuklar... 
Hayata, adım adım yürüyen, attıkları her adımda hayatı tanıdıkça büyüyen, 
aydınlık geleceğimizdir çocuklar... 
Çocukların şarkıları vardır... Ve çocuklar... 
Şarkılarla daha güzel büyürler daha güzel öğrenirler... 
Çocuk şarkılarıdır en güzel şarkılar... Şarkılarla yürür, şarkılarla büyür çocuklar...
Hayatı en güzel şarkılarda öğrenir çocuklar...
Çocuklar şarkı söylemekten sıkılmazlar, usanmazlar...
Şarkı söylemelidir çocuklar...Çünkü onlar daha çocuklar...
Şarkıları olmalı çocukların... Şen şakrak söyleyebilecekleri,dans edebilecekleri,
hayal kurabilecekleri, anlamları melodilerin eşliğinde öğrenecekleri...
Yıldızlar gibi parlamalıdır çocuklar... Gülümsemelidir çocuklar...
İşte bu yüzdendir ki... Çocuklara Şarkılar...

Ayhan, Gürpınar, 2016.
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