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Özet 

Bu çalışmada, müzik eğitiminde önemli bir yeri olan okul şarkılarının öğretiminde kullanılan 

yöntem ve tekniklere dair kısa bir araştırma yapılmıştır. Okul şarkılarının öğretimine katkıda 

bulunması, şarkıların öğrenilme süreçlerinin daha kısa sürede ve daha akılda kalıcı şekilde 

tamamlanabilmesi amacıyla kullanılabilecek müzik yazılımlarına dair de araştırmalar yapılmıştır. 

Tablet PC, akıllı telefon gibi teknolojilerin gelişmesine paralel olarak yazılım şirketlerinin veya 

bireysel yazılım programcılarının, farklı alanlara yönelik yazılımlar geliştirdikleri de 

gözlenmektedir. Bu anlamda, müzik alanına yönelik farklı yazılımların da geliştirildiği 

durumundan yola çıkılarak yeni ve kullanışlı müzik yazılımlarının tespit edilerek, müzik 

eğitiminde kullanılabilmesi amacıyla görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Çalışmada ilk olarak 

etkin olarak şarkı öğretiminde uygulanan yöntem ve tekniklere destek amaçlı kullanılmak üzere 

farklı platformlarda uygulama alanı sunan müzik yazılımları belirlenmiştir. Daha sonra okul 

şarkılarına bu programlar yoluyla kısa sürede hazırlanabilecek çok sesli, ritim eşlikli, görsel 

destekli katkıların eklenmesine yönelik yöntem ve teknikler anlatılmıştır. Okul şarkısı olarak 

kullanılabilen eğitim öğretim müfredatında yer alan halk türkülerinin, sanat müziği eserlerinin, 

popüler şarkıların alt yapılarının çıkarılması amacıyla Capo, Tonica Fugata gibi programlar; nota 

yazımı, mp3,midi,mp4 gibi biçimlere dönüştürülmesi gibi işlevler için finale gibi programlar; 

yabancı yerli notaların xml hallerinin araştırılması için musescore programı; (xml dönüştürmesi 

midi nota araştırması facebook gibi paylaşma ve zengin arşiv oluşturma canlı alt yapı eşliklerinin 

eklenebilmesi için cubase, gibi yazılımların kullanımına yönelik yöntem ve tekniklerden 

bahsedilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Müzik, müzik eğitimi, müzik yazılımları, okul şarkıları 

 

MODEL SUGGESTIONS FOR USING CURRENT MUSIC SOFTWARE AS A 

SUPPORT TO METHODS AND TECHNICS PRACTISED IN EDUCATION OF 

SCHOOL SONGS 

Abstract 

In this study we did a short research about the methods and techniques practiced in teaching of 

school songs which are have an important role in music education. There are also researches about 

music software which can be used for helping to teach school songs, shortening the songs’ 

learning process and making them more permanent. In parallel with developing technologies like 

tablets, computers and smart phones, software companies or individual software programmers 

develop software in different fields as well. Thus, by detecting new and useful music software 

based upon that there are different software developed in music field, I presented my opinions 

about them and made some suggestions. First I detected the software programs that present 

application areas in different platforms for using as a support of methods and techniques practiced 

in teaching songs effectively. Then I stated the methods and techniques aiming to add polyphonic, 
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visual contributions accompanied with rhythm to school songs which can be prepared in a short 

time by the help of those programs. I suggested programs such as Capo, Tonica Fugata to unravel 

the backing track of popular songs, Turkish classical music songs and folk songs which can be 

used as school songs and are in the curriculum. To notate and convert to extensions like mp3, 

midi and mp4 I suggested programs like finale, and to search for xml versions of foreign and 

native musical notes I suggested musescore program. Finally, I mentioned about the methods and 

techniques to use software like cubase for adding live backing track. 

Keywords: Music, music education, music software, school songs 

 

GİRİŞ 

Müzik, duygu ve düşünceleri ifade eden seslerin düzenlenmesi sanatıdır denilebilir. Müzik bir 

sanat dalı olduğu kadar bir bilimdir de. Müzik, ilkel insanın doğadaki sesleri taklit etmesiyle 

başlamış, günümüzdeki modern halini alana kadar da uzun bir süreçten geçmiştir. Kısaca müzik 

için duygu, düşünce ve imgeleri tek sesli ya da çok sesli olarak anlatma sanatıdır diyebiliriz. 

“Müzik, ‘dinleyicide uyandırdığı etkinin, uyarım, izlenim, duygulanımla açıklanması’ olarak 

tanımlanır. Müzik ‘ses ve ritimle anlatım sanatıdır’. Müzikle ilgili yapılan tanımların çeşitliliği, 

çağa, kültüre, bir kültür içindeki bireylere göre değişen müzik kavramlarının var olmasından 

kaynaklanmaktadır”(Akbulut, 2006: 25). Bu kavramlar zamanla şekillenerek çeşitli müzik 

alanlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu alanlardan en önemlilerinden birisi de ‘müzik eğitimi 

alanı’dır. Uçan, müzik eğitimi alanının temel felsefesini şu görüşler ile açıklamıştır. “Müzik 

eğitimi, bireylere kendi yaşantısı yoluyla amaçlı ve yöntemli olarak belirli müziksel davranışları 

kazandırma veya bireylerin müziksel davranışlarını kendi yaşantıları yoluyla amaçlı ve yöntemli 

olarak değiştirme, dönüştürme, geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Müzik eğitimi dersinin 

amacı, çocuklara veya bireylere müziği sevdirmek, onların yaratıcıklarını geliştirmek, müziğe 

olan yeteneklerinin gelişimine olanak sağlamaktır”(Uçan, 1986: 14). Bu anlamda müzik eğitimi 

alanının en temel amaçlarından birisi duyguları, düşünceleri, alan içerisindeki farklı branşların 

eğitim süreci içerisinde gerçekleşecek müzik öğretilerini müzik yoluyla anlatırken, sosyolojik 

belirli öğretileri de yine müziği bir araç olarak kullanarak bireylere aktarabilmektir denilebilir. 

Öğretilerin, sanat yoluyla öğretilmesi etkili öğrenme süreçleri sağlamaktadır. Sanat, güzeli ortaya 

koyar. Güzellik görecelidir ve kişiden kişiye de değişir. Kimsenin kötü veya çirkin diyemeyeceği 

güzellikleri ortaya koyabilmek ise sanatçının işidir. Güzel, duygularla kavranan mükemmelliktir. 

Sanatçı ise duyguların kavrayabileceği güzellikleri ortaya çıkartan kimsedir.  

Sanatın toplumsal anlamda kullanımı ile ilgili ve müzik sanatının, eğitim amaçlı kullanılması 

konusunda ileri atılmış çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını Buyurgan ve Akbulut 

şöyle aktarmıştır: 

“Ünlü sanat tarihçisi Herbert Read’e göre sanatın en basit ve kullanılan tanımı, hoşa giden 

biçimler yaratma çabasıdır. Bu biçimler bizim güzellik duygumuzu okşar ve güzellik 

duygumuzu okşayan da duygularımız arasındaki biçim bağlantılarının birliği ve ahengidir. 

Yine Read “sanat” sözcüğünün daha çok “plastik” veya “görsel” sanatlara bağlandığını, 

ancak edebiyat ve musiki sanatlarını da içine alan tüm sanatları kapsayan geniş bir tanım 

olarak ele alınması gerektiğini savunur”(Buyurgan, 2012; 2). 

“İnsanın yetiştirilmesinde müziğin ve müzik eğitiminin ne derecede önemli olduğu 

konusunda ünlü filozoflar önemli görüşler ortaya koymuşlardır. Platon “gençler bir sağlık 

ülkesinde yaşıyormuş gibi her şeyden yarar görsünler, güzel yapıtlardan gözlerine veya 

kulaklarına değen her şey, dünyanın en güzel ülkesinden sağlık getiren bir rüzgar gibi, onları 

diriltsin, ta çocukluktan güzeli sevmeye, güzele benzemeye, güzelle uyum içinde yaşamaya 

doğru onları usulca götürsün. Bu nedenlerden dolayı müzikle eğitim en üstün eğitimdir, 

çünkü ritim ve uyum, ruhun ta içine girer ve onu uyumlu kılar” diyerek eğitimin müziğe 

dayanmasını savunur. Aristoteles ve Pythagors ise, müziğin insan ruhunun eğitiminde ve 

temizlenmesinde önemli bir araç olduğunu vurgulamışlardır”(Akbulut, 2006: 25). 
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Bu anlamda “müzik eğitimi bir araç olarak kullanılmaktadır” görüşünden yola çıkılarak bireylerin 

eğitim seviyelerini sınıflandırdığımızda ilköğretim düzeyindeki bireylerin müzik eğitimine 

önemli katkılarda bulunan araçlardan bahsedebiliriz. “Okul şarkıları”. Çalışmanın temeli de okul 

şarkılarının etkili bir müzik eğitimi aracı olarak kullanılması üzerine kurulmuştur. Kültürümüzün, 

gelenek ve göreneklerimizin ve içimizden gelen değerlerin oluşturduğu yapıyı bireylere aktarmak 

için okul şarkıları kolaylıkla kullanılabilir. Okul şarkılarıyla öğrencilere kazandırmak istediğimiz 

kavramları daha kolay ve daha hızlı bir şekilde kazandırabiliriz.  

“Okul şarkılarında bir diğer önemli konu şarkı sözlerinin doğru bir şekilde öğrencilere 

kavratılabilmesidir”(Ayhan, 2012; 58). Bu sayede müziğin bir araç olarak kullanılarak şarkı 

sözlerinde gizlenen öğretilerinde bireylere dolaylı ya da direkt olarak aktarılması sağlanabilir. Bu 

aktarımların yapılması ya da okul şarkılarının bireylere öğretilmesi konusunda zaman içerisinde 

çeşitli yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: Kodaly, Dalcroze, 

Suzuki, Orff, notayla, kulaktan şarkı öğretimi. Bu tekniklerin hepsinde ayrı öğretim teknikleri 

uygulanmaktadır. Hepsinin ortak amacı ise okul şarkılarının ya da diğer bir değişle müziğin 

öğrencilerin daha kolay öğrenebileceği şekilde basit ve akılda kalıcı şekilde öğretilmesini 

sağlamaktır. Bu yüzden hemen hemen bütün yöntemlerde hareket, dans gibi öğrencilerin ilgilerini 

artıracak ve dikkat ve odaklanmalarını sağlayıcı etkinlikler uygulanmaktadır. 

Bu çalışmada ise önemli kavramların okul şarkıları yoluyla öğretilmesine destek olarak müzik 

yazılımlarından nasıl faydalanılacağına dair birkaç yöntem anlatılmıştır. Müzik yazılımları müzik 

eğitiminde ve özellikle de okul şarkıları öğretiminde etkili olacak şekilde kullanılabilir. “Genel 

olarak nota yazımı, besteleme, kulak eğitimi, ses kayıt stüdyosu gibi başlıklar altında toplanan 

müzik teknolojisi biliminin etkin olarak kullanımı yoluyla araştırma konusu olan okul şarkılarına 

zengin bir alt yapı hazırlanabilir”(Ayhan, 2012; 58). “Geleneksel müzik eğitimi, teknolojinin 

kullanımı ile artık daha etkili ve çok boyutlu hale gelmiş, yeni teknolojiler müzik öğrenme 

ortamını teknolojik öğrenme merkezine dönüştürmüştür”(Tecimer, 2006; 1). Müzik eğitimini 

teknoloji ile iç içe bir form içerisinde düşündüğümüzde öğrenme ortamlarında kalitenin 

artırılarak; dolayısıyla eğitim süreçlerinin de daha aktif olarak gerçekleştirilmesi sağlanabilir.  

Bunlarla ilgili örnek bir çalışmayı şöyle özetleyebiliriz: 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı bölümünden 10 keman ve 10 flüt 

öğrencisi olmak üzere toplam 20 kişilik bir grup ile bir çalışma yapılmıştır. Uygulamada 

öğrenciler, kendilerine verilen eserlerin eşliklerini bilgisayar ortamında dinleyerek birer saat 

çalıştırılmıştır. Daha sonra eşlik değerlendirme formuyla öğrenci görüşleri alınmıştır. Araştırma 

sonucunda öğrencilerin öğrenme ortamlarında düzenli bir eşlikçisinin bulunmadığından 

yakındıkları ve bilgisayar destekli eşlik çalışmalarının ihtiyacı gidereceği belirtilmiştir(Yüksel, 

Mustul, 2015; 6). Eşlikli çalgı eğitiminde bilgisayardan faydalanılarak elde edilen bu olumlu 

görüşlerden de yola çıkılarak bilgisayar ortamındaki müzik yazılımlarının etkin bir şekilde 

kullanılarak okul şarkıları üzerinde faydalı yöntem ve tekniklerinde geliştirilmesi gereklidir. 

Geliştirilen bu yöntem ve tekniklerin aktif olarak şarkı öğretim tekniklerine olumlu katkılarda 

bulunulabilir.  

Amaç 

Bu çalışmada müzik yazılımlarının okul şarkılarına yönelik kullanılması yoluyla okul şarkıları 

öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklere faydalı katkılarda bulunacak yöntem tekniklerin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır.  

Problemler 

Müzik yazılımları yoluyla hazırlanacak çok yönlü dijital alt yapı eşliklerinin okul şarkıları 

öğretimine olumlu bir etkisi var mıdır?  
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Dijital alt yapı eşliği hazırlamada kullanılabilecek müzik yazılımları nelerdir? 

Bu alt yapıların hazırlanmasında kullanılacak yöntem ve teknikler nelerdir? 

Dijital destekli okul şarkıları alt yapılarının uygulama imkânları nelerdir? Hangi araç gereçler ile 

hazırlanan bu alt yapılar aktif olarak kullanılabilir?  

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini dünya genelinde kullanılan müzik yazılımları; örneklemini ise Tonica 

Fugata, Finale 2014, MuseScore, Cubase ve Capo programları oluşturmaktadır.  

İlgili Araştırmalar 

Koldemir ve Sevinç 2009 yılındaki çalışmalarında Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde müzik 

dersine giren öğretmenlerin bilgisayar destekli müzik eğitiminin kullanılabilme durumu 

incelenmiştir. Ülkemizde bulunan Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin “Bilişim Destekli Müzik 

Dersini” işlemeye ne kadar elverişli olduğunu saptamak için hazırlamışlardır. Araştırmanın 

sonucunda öğretmenlerin nota yazım programlarını (Finale) yeterli düzeyde kullanabildikleri, ses 

düzenleme programlarını (Cubase) orta derecede kullanabildikleri saptanmıştır. 

2015 yılında Araz’ın yaptığı çalışmada ilköğretim yaş guruplarına yapılan müzik teorisi 

eğitiminde dijital kaynakların algıyı kolaylaştırdığı, soyut olan teorik bilgilerin somutlaşmasına 

yardımcı olduğu ve bu konuda ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesine önerilerde bulunduğu 

belirlenmiştir. Sonuçta bilgisayar ve teknoloji desteğiyle birlikte öğrencilerin teorik bilgilerini 

uygulama noktasında daha geniş bir perspektif kazanmalarına yardımcı olacağı öngörülmüştür. 

Eğitimi hızlandıracağı, kolaylaştıracağı, içeriği özümsemeye ve teorik bilgilerini uygulamaya 

koymasına yardımcı olacağı saptanmıştır. 

Levendoğlu’nun 2004 yılında yaptığı çalışmada müzik eğitiminde dönüm noktası olarak Tevhid-

i Tedrisat Kanunu (Öğretimi Birleştirme Yasası) ile Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu ve 

bilgisayar destekli müzik ile uzaktan eğitim sistemlerinin gösterilebileceği söylenmiştir. Müzik 

teorisi öğrenilebilecek bazı web sitelerini içeriğine fazla girmeden tanıtmıştır. Sonuç olarak çağın 

gerektirdiği teknik donanıma sahip bireyler yetişmesi için bilgisayar destekli müzik eğitiminin 

son derece önemli olduğu saptanmıştır. 

Tecimer’in internet ve yaşam boyu müzik eğitimi ile müzik eğitiminde teknolojik yaklaşımlar 

isimli çalışmalarında yaşam boyu eğitim modelinin uzaktan eğitim ve teknoloji ile mümkün 

olabileceği ve yeni eğitim modellerinin toplumsal yaşamın her noktasında değişime neden olduğu 

söylenmiştir. Bilgisayarda kullanılabilecek notasyon, kayıt, performans ve eğitsel programlar 

incelenmiştir. İnternet üzerinden video-konferans, slayt-sunum v.b. birçok yöntemle uzaktan 

müzik eğitimi verildiğinden bahsedilmiştir. Türkiye’de müzik eğitimi veren üniversitelerin 

müfredat programlarını teknoloji ile desteklemesi, internet aracılığı ile uzaktan eğitim imkânları 

yaratması, okul ortamındaki öğrencilerin yanı sıra profesyonel müzisyenlerin ve müzik 

eğitimcilerinin yaşam boyu eğitimleri için de oldukça önem taşıdığı belirtilmiştir. Geleneksel 

eğitim sistemindeki öğretmen ve öğrenci etkileşiminin yerini hiçbir şeyin alamayacağını ancak 

teknoloji desteğiyle ve teknolojinin sağladığı kaynaklar ile yeni bir yaklaşım getirdiği de 

çalışmada yer almaktadır. 

2014 yılında Sağer, Eden ve Şallıel tarafından yapılan çalışmada Malatya İnönü Üniversitesi 

öğrencileri ve öğretim görevlileri ile oluşturulan oda orkestrası şef Şallıel yönetiminde Skype 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Orkestra elemanlarına provalar sırasındaki tecrübeleri ile ilgili 

anket uygulanmıştır. Uzaktan eğitimin yararları ve sınırlılıkları anlatılmış ve dünyada uzaktan 

müzik eğitimi veren üniversiteler listelenmiştir. Müzik eğitiminde uygulanabilecek uzaktan 

eğitim modelleri hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın sonucunda uygulamanın %90 oranında 

verimli olduğu belirtilmiştir. 
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Babacan tarafından 2015 yılında yapılan çalışmada müzik eğitiminin en önemli parçasını 

oluşturan kulak eğitimini internet üzerinden öğrencilere sunan siteler incelenmiştir. Bu sitelerin 

avantajları ve eksiklikleri karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Sitelerde önemle yer 

verdikleri çalışmaların aralık, akor ve dizi duyma, saptama etütleri olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

öğretmenle birebir çalışan bir öğrencinin, öğretmeninin soracağı soruları anlık olarak 

değiştirebilmesi ve çeşitleyebilmesi gibi bir avantajı olacağını, buna karşın tanıtılan sitelerde 

önceden hazırlanmış sınırlı ve yapay bir çalışma ortamı olacağı öngörülmüştür. 

2011 yılında Kızılkaya’nın çalışmasında müzik ile ilgili geliştirilen donanım ve yazılımların 

müzik dalında çalışan insanlara, müziğin kitlelere aktarılması, eğitimi ve üretimi ile ilgili 

sağladığı kolaylıklar anlatılmıştır. 1877’de elektronik müziğin doğuşundan günümüze kadarki 

gelişim süreçleri anlatılmıştır. 90’lı yıllarda bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle eski zorlukların 

ardından teknolojinin getirdiği kolaylıklardan bahsedilmiştir. 

2011 yılında Oxford üniversitesinde yapılan çalışmada insanın kendini ifade etmesini sağlayan 

dil ve müzik üzerine son 15 yılda eğitim, psikoloji, bilgisayar bilimi, dilbilim gibi birçok alanda 

yapılan akademik çalışmalar toparlanmıştır. Çalışmanın sonucunda disiplinler arası daha fazla 

çalışma yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

2003 yılında Aktütün’ün yaptığı bildiride midi teknolojisi ele alınmıştır. Midi teknolojisiyle nota 

yazım ve ses düzenleme programlarının daha kolay ve hızlı bir kullanım sağladığından 

bahsedilmiştir.  Ayrıca MidiScan teknolojisi ile kağıda yazılı bir notayı bir tarayıcı(scanner) ile 

bilgisayar ortamına hızlı bir şekilde aktarıp üzerinde oynamalar yapılabileceğini anlatmıştır. 

Bununla birlikte MicNotator teknolojisi ile dikteyi bilgisayara yaptırabileceğimizi belirtmiştir. 

Konservatuvarlarda ve müzik bölümlerinde okuyan öğrencilerin bu teknolojiler hakkında 

kesinlikle bilgi sahibi olması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Yine 2003 yılında Sevinç’in yaptığı bildiride 20 okul şarkısı birçok yönden incelenerek ton, 

makam ve usül yapılarına göre şan, kontraşan, ritim, bas, pedal ve efektleri oluşturulup Türk 

müziği çalgıları ve ritimleriyle desteklenerek ses düzenleme programlarıyla kaydedilmiştir. 

Uygulama için 13 deney kontrol grubu oluşturularak belirlenen kriterlerde incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda deney grubunun kontrol grubundan daha başarılı olduğu saptanmıştır. 

 

Okul Şarkılarına Yönelik Müziksel Alt Yapı Hazırlığı İçin Model Önerileri 

Okul şarkılarının eğitimdeki yeri bir anlamda öğrencilere kültür ve davranış kazandırmak da 

olmalıdır. Okul şarkılarının müzik eğitimi açısından önemli olan yanı öğrencilerin kültür ve 

davranış edinirken aynı zamanda eğlenerek müziği de öğrenebiliyor olmasıdır. 

Okul şarkılarındaki sözlerin öğrencilere katacağı kültür ve davranışları daha kolay 

anlayabilecekleri bir şekle dönüştürmek onlara bu kazanımları verebilmek açısından önemlidir. 

Müzik eğitimini daha eğlenceli hale getirebilmek için müzik yazılımlarını kullanarak eşlikler 

hazırlanabilir. Böylelikle öğrenciler eğlenerek daha kolay öğrenebilirler.  

Günümüzde geliştirilen müzik yazılımlarından okul şarkılarına alt yapı hazırlama tekniklerine 

yönelik olarak Tonica Fugata, Finale 2014 ve Capo gibi programlar seçilerek bu bölümde faydalı 

yönleri kısaca anlatılmıştır. Programların genel bir tanımı ya da kullanım kılavuzundan ziyade 

eşlik hazırlama ya da var olan şarkıların alt yapılarının geliştirilmesi için nasıl kullanılabileceğine 

yönelik görüş ve önerilerde bulunulmuştur.  

Aklımıza gelen herhangi bir ezgiyi notaya dökmemizi sağlayan ve orkestrasyonunu 

yapabilmemizi sağlayan ve hatta bize farklı aranje seçenekleri için yol gösterebilen farklı müzik 

programları vardır. Bu programlardan ilk olarak tonica fugatanın tanıtımı yapılmıştır.  
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TONICA FUGATA  

Tonica fugata notasını yazdığımız eserlerin soprano alto tenor ya da bas partilerinin kalıp halinde 

bulunan armonik analizleri kullanarak eserlerin çok seslendirilmelerine yardımcı olan bir 

programdır. Ayrıca program içerisinde bulunan füg ve kanon yapabilme özelliği ile yazılan bir 

ezgiyi füg yada kanon formuna dönüştürebilmektedir. Bu programda yazılan notalar compose 

seçeneği ile çok seslendirildikten sonra export özelliği ile midi dosyasına dönüştürülerek farklı 

programlara da aktarılabilir. 

Resim 1 Menü Çubuğu 

 

Menü çubuğundaki file menüsünü kullanarak Proje oluşturabilir, oluşturduğumuz projeyi 

kaydedebilir, yazıcıdan yazdırabilir, farklı bir programda hazırladığımız midi dosyasını Tonica 

Fugata içine aktarabiliriz. Edit menüsünü kullanarak silme, kopyalama, yapıştırma gibi işlevleri 

kullanabiliriz. Document menüsünü kullanarak parçanın başlığı, tonu, kaç zamanlı olduğu gibi 

bilgilerde değişiklikler yapabiliriz. Music menüsünü kullanarak Soprano, Alto, Tenor ve Bass 

partilerinden görünmesini istemediklerimizi silebiliriz. Projedeki enstrümanları ve tempoyu 

değiştirebiliriz. Harmonic Style menüsünü kullanarak armonizasyonun stilini değiştirebiliriz. 

Resim 2 Compose Menüsü 

 

Resim 3 Harmonization Style Editor 

 

Resim 4 Hızlı Erişim Çubuğu 

 

Hızlı erişim çubuğunu kullanarak menü çubuğunda ihtiyacımız olan menüyü aramadan daha 

kolay ve hızlı bir şekilde değişiklik yapabiliriz. 

Resim 5 Notasyon Çubuğu 

 

Bu çubuğu kullanarak notaları yazabilir ve değişiklikler yapabiliriz. # ve b ekleyebiliriz. Kısaca 

nota yazımıyla ilgili neredeyse her şeyi yapabilmemizi sağlayan menü çubuğudur. 
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Resim 6 File Menüsü 

 

Resim 7 Export Özelliği

File menüsündeki export menüsünü kullanarak armonizasyonunu tamamladığımız ve 

hazırladığımız notayı MusicXML ve midi formatlarında başka programlarda açabileceğimiz 

şekilde kaydedilebilir. Tonica fugata programında hazırlanan eşlikler finale programında farklı 

müziksel biçimlere dönüştürülebilir. Örneğin, Finale programına aktarılan dört sesli hale 

getirilmiş bir ezgi, finale programında yer alan “piano reduction” özelliği ile piyano çalımına 

uygun hale getirilebilir. Daha sonra ise yine finale pluginlerinden “drum grove” ile kalıp ritimleri 

okul şarkılarına ya da fügata ile çok seslendirilen eserlere eklenebilir. Bu özelliklere ait kısa 

açıklamalar görselleri ile aşağıda açıklanmıştır. 

FINALE  

Bütün programlarda olduğu gibi finale programında da programların özelliklerine erişilebilecek 

bir ara yüz bulunmaktadır. 

Resim 8 Menü Çubuğu 

 

Menü çubuğu üzerinde çalıştığımız konu ile ilgili bölümlere ait resimler aşağıda bulunmaktadır. 

Resim 9 Plugins Menüsü 

 

 

Plug-ins menüsünde Scoring and Arranging bölümünde, şarkılara çok sesli eşlikler yapabilmek 

amacına yönelik özellikler bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

Scoring and Arranging: Altında bulunan 17 tane 

menüde birçok özellikbulunmaktadır. Chord Analysis, 

Drum Groove özellikleri okul şarkılarına eşlik 

edebilmemiz için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
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Chord Analysis / Add/Remove Capo Chords 

Resim 10 Chord Analysis                Resim 11 Add/Remove Capo Chords 

     

Bu özellik şarkılara eşlik hazırlamamızı kolaylaştırabilir. Gitar ya da piyano ile programın 

bulduğu akorlar kullanılarak şarkılara eşlik yapılabilir. Notaların soprano partileri yazıldıktan 

sonra yukarıdaki resimlerde görülen menülerdeki seçenekler kullanılarak yazılan notaya ait 

akorların tespiti yapılabilmektedir.  

Piano Reduction 

Yukardaki resimde(resim 10) gösterilen menüde yer alan piano reduction özelliği ile çok sesli 

yapıdaki bir müzik eserini,  piano partisi haline dönüştürebilme özelliği yer almaktadır. Çalışma 

kapsamında Barış Manço’nun “Anlıyorsun Değil mi?” parçasının melodisi, soprano partisine 

yazılarak tonica fugata programında çoksesli hale getirilmiştir. Çok sesli bir biçime dönüştürülen 

bu nota yine tonica fugata programı ile midi dosyasına dönüştürülerek finale programında 

açılabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca tonica fugata file menüsünde yer alan export seçeneği ile XML 

dosya biçimine dönüştürmek yolu ile farklı notasyon programlarında da tonica fugata 

programında yazılan notaların açılabilmesi mümkündür.  

Resim 12 Tonica Fugata ile çoksesli hale getirilmiş örnek 

 

Resim 13 Piano Reduction 

 

Finale programında açılan midi notası dört sesli bir şekilde görülmektedir. Piano reduction 

menüsünde de(resim13) görülen dört parti seçilerek tamam düğmesine basıldığında resim 14 de 
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yer alan piyano eşliği oluşturularak kullanılır hale gelmektedir. Bu özellik ile internette yer alan 

binlerce çok sesli eserlere ait xml, midi, mus gibi dosya formatları finale programında açılarak 

piyano’da kolaylıkla çalabileceğimiz bir eşlik hazırlanabilir. 

Resim 14 Oluşturulan piyano eşliği 

 

Ortaya çıkan piyano eşlikleri profesyonel bir piyano eşliği elbette değildir. Ancak üzerinde küçük 

düzeltmeler yapılarak herhangi bir eserin piyanoya aktarımı konusunda zaman kazandıracağı 

düşünülebilir.  

Drum Groove 

Resim 15 Drum Groove Menüsü               Resim 16 Drum Groove Sayfası 

        

Hazırlayacağımız eşliğe ritim ve perküsyon eklemek için kullanabiliriz. Özellikle okul şarkılarına 

yönelik alt yapı hazırlama çalışmalarında resim 16 da görülen evrensel ritim kalıpları şarkılara 

zenginlik katacaktır.  

Resim 17 Dışa Aktarma 

 

Resim 17 de bir çok programda yer alan export seçeneğinin Finale programındaki yeri 

görülmektedir. Bu menü seçeneği ile, hazırlanan notasyon dosyalarının başka bir müzik notasyon 

programında açılabilmesi sağlanmaktadır.  
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MUSESCORE 

MuseScore programı da Finale ve Tonica Fugata gibi nota yazma programıdır. Bilgisayarlarda ve 

mobil cihazlarda da(resim 22-23) kullanılan bir programdır. Bilgisayar ortamında nota yazım ve 

düzenleme gibi seçenekler bulunmaktadır. Mobil cihazlarda programa ait web sitesi üzerinden 

nota araştırmaları yapılabilir. Musescore sitesi üzerinde kullanıcılar aracılığıyla nota paylaşım 

platformu halinde bir kütüphane(resim 21) oluşturulmuştur. Sitede yer alan pdf, xml, midi vb. 

biçimlerdeki notalar sadece bir eposta adresi aboneliğiyle indirilebilir. Ayrıca siteye nota 

yüklemesi de yapılabilir. Diğer nota yazım programları aksine MuseScore ücretsiz kullanıma 

sunulan bir yazılım olarak ön plana çıkmaktadır. Program site üzerinden ücretsiz olarak 

indirilmektedir. Mac ve Windows tabanlı programlarda kullanıla bilinmektedir. Programa ait web 

sayfasını ve mobil programı ücretli kullanıcı olarak da kullanma seçeneği bulunmaktadır. Ancak 

bu sadece çok sesli nota dosyalarının partisyonlarını ayrı ayrı pdf biçiminde indirebilmek için 

kullanılan bir özellik için gereklidir. Ücretsiz olarak indirilerek bilgisayara kurulan programda 

Türkçe olan menüler yer almaktadır(resim 18). Bu menüler içerisinde yer alan dosya menüsünün 

alt menüsü olan bölümler seçeneğine girildiğinde ücretli olarak sunulan bölümleri ayırma özelliği 

kullanılarak çok sesli notalar ayrı partisyonlar halinde kullanılabilir.  

Aşağıdaki resimlerde de göreceğiniz gibi programların ara yüzleri birbirleri ile benzerlik 

göstermektedir(resim 19-20). Bu yüzden programlardan herhangi birini kullanmayı öğrenen bir 

öğretmen için diğer programları kullanmak da zor olmayacaktır. 

Resim 18 Menü Çubuğu 

 

Resim 19 -20 Hızlı Erişim Çubuğu / Notasyon Çubuğu 

 

Resim 21 MuseScore Kütüphanesi

 

Parça ismi, çalgı ismi ve sayısı gibi(resim 21) kriterlere göre arama yapabileceğimiz bir filtreleme 

sistemine de sahip olan sitede farklı müzik türlerine ait notalara ulaşmak mümkündür.

Aynı zamanda parçada bulunmasını istediğimiz enstrüman çeşitlerini seçerek ve enstrüman 

sayısını seçerek elimizdeki enstrümanlara göre bir eser seçebilmemiz için imkan sağlanmaktadır. 



 

 

MuseScore programı IOS ve android platformlarında da kullanılabilmektedir. Mobil uyumlu 

programın ekran görüntüleri aşağıda yer almaktadır. 

 

Resim 22 -23 MuseScore Mobil Görselleri 

  

CUBASE 

Cubase programı; audio ve midi seslerini kullanarak çoksesli yapılarda müzikler oluşturmamızı 

ve oluşturulan müziklerdeki enstrümanların miksini yapabilmemizi sağlayan dijital ses 

sentezleme programıdır. Windows ve MacOsX sistemlerde çalışabildiği gibi Apple mobil 

taşınabilir cihazlar için Cubasis sürümü de bulunmaktadır.  

Cubase programını kullanarak finale, tonica fugata gibi nota yazım programları ile hazırlanan 

midi dosyalarını daha zengin ve profesyonel vst(virtual sound technology) ses bankalarıyla 

zenginleştirebilir. Hazırlanan altyapılar karaoke gibi formlara dönüştürülerek eğitim 

etkinliklerinde ve konser çalışmaları sırasında altyapı olarak kullanılabilir. 

Cubase programına midi dosyasını aktarmak için File > Import > MIDI File… sekmelerini takip 

edebiliriz. Devices > VST Instruments sekmelerini takip ederek oluşturduğumuz midi kanallarına 

Inspector ekranından vst enstrümanıyla midi kanalı arasında bağlantı sağlayarak farklı ses 

kütüphaneleri ile zenginlik katılabilir. 

Loop Browser(resim 24) ekranını kullanarak Sample olarak adlandırılan altyapı ses dosyalarını 

kullanarak cubase üzerinde ritmik ya da melodik eşlikler hazırlanabilir. 

Resim 24 Loop Browser 

 

Çalıştığımız projedeki bütün ses ve midi kanallarının notasyonunu, ses kütüphanesi seçimini ve 

otomasyonlarını tamamladıktan sonra miksajı yapılabilir. Projeyi tamamladıktan sonra File > 
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Export > Audio Mixdown menülerini kullanarak mp3, wav gibi farklı ses dosyaları biçiminde  

formatında kaydedebiliriz. 

Çalışmada son olarak popüler müzik konserlerinde işe yarayabilecek bir program olan Capo’nun 

kısa bir tanıtımı yapılmıştır. 

CAPO 

Resim 25 Capo açılış ekranı 

 

Capo’un açılış ekranında(resim 25) genel olarak programın reklamının yapıldığı bir pencere 

görülmektedir. Daha önce açılmış dosyaların ve var olan bir dosyanın programda tekrar açılmasını 

sağlayacak görev düğmeleri yer almaktadır. Programının genel amacı herhangi bir ses dosyasının 

akor analizinin yapılmasıdır. Program sadece IOS ve OSX tabanlı bilgisayar ve mobil cihazlarda 

çalışmaktadır. Capo kullanılarak herhangi bir şarkının ilk olarak akorlarının tespiti yapılmaktadır.  

Resim 26 Analizi yapılmış olan şarkının ekran görüntüsü 

 

Analizi yapılmış popüler bir şarkının ekran görüntüsüne bakıldığında (resim 26) en üstte şarkının 

ses dalgası görülmektedir. Resmin sol alt köşesinde şarkının temposu, tonu, ismi ölçü sayısı, 

vuruş sayısı gibi bilgiler; hız ve perdesinin değiştirilmesine imkan veren butonların bulunduğu 

düğmeler ve ses ayar butonu görülmektedir. Resmin sağ alt bölümünde ise yapılan analizlerin 

sonuçlarını gösteren akort tabları; çalma sarma durdurma butonları; şarkıyı karaoke moduna 

yaklaştırma, metronom sesi ayarı, loop, zoom gibi düğmeler yer almaktadır. 

Popüler müziklerle ilgili konser çalışmalarında ekibin alt yapılarda aynı akorları kullanarak 

eserleri seslendirmesi konserin sahne performansını etkilediği düşünüldüğünde Capo uygulaması 

bu alanda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. İçerisine sürüklenen şarkıyı hassasiyet derecelerine 

göre akor analizleri yapabilmekle kalmayıp farklı tonlarda da anında transpozisyon yapabilmesi 

açısından oldukça kullanışlı bir programdır.  
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SONUÇLAR 

Görüldüğü üzere nota yazım programları ile çok kolay bir şekilde okul şarkıları eşlikleri 

hazırlanabilmektedir.  

Tek sesli bir okul şarkısı şan armonize ve ritim eklenerek çok sesli hale getirilebilir.  

Nota yazım programlarıyla hazırlanan çok sesli okul şarkıları ve çeşitli eserlerin canlı performans 

kaydı yoluyla kaydedilmesi gibi zaman alan seslendirme aşamalarının dijital ses sentezleme 

yazılımları ile daha kısa sürede hazırlanabilmektedir.  

Farklı enstrüman gruplarının bir araya getirilerek seslendirme yapılması tabi ki daha yararlı 

olacaktır. Ancak gerekli imkan ve koşulların sağlanamaması durumunda dijital ses sentezleme 

yazılımlarıyla eğitsel anlamda bir açığın kapatılması sağlanabilmektedir. 

Yukarıda interaktif yazılımların müzik alanında ne gibi etkilerinin olduğuna dair alan 

araştırmalarının genel özetleri çıkarılmıştır. Bu çalışmada ise daha önce yapılan çalışmaların 

ışığında müzik yazılımlarının şarkı öğretiminde ya da konser çalışmalarında alt yapıya yönelik 

olarak nasıl kullanılacağına dair kısa tanıtımlar yapılmıştır. 

Tonica Fugata programını kullanarak öğretilmek istenen herhangi bir okul parçası çoksesli hale 

getirile bilinmektedir. Parçanın akorları çıkarılabilir ve parça gitar, piyano gibi enstrümanlarla 

daha eğlenceli bir şekilde öğretilebilir. 

Hazırlanılan notalar midi formatında kaydedilip farklı programlara aktarılarak daha güzel eşlikler 

hazırlanabilmektedir. 

Finale programını kullanılarak Tonica Fugata ile hazırlanan çoksesli bir okul parçasına kolay bir 

şekilde çalınabilecek piyano eşliği hazırlanabilir. Ritim eklenebilir. Hazırlanan eşlik mp3 

formatında kaydedilebilir. Mp4 formatında kısa video ya da sunumlar yapılabilir. 

Capo kullanılarak notalarını bilmediğimiz bir parçanın akorlarını öğrenebiliriz. Öğrencilerin 

söylemek istedikleri okul şarkıları ve diğer şarkılara piyano ve gitar gibi enstrümanlarla eşlik 

edilebilir. Öğrencilerin ses aralıklarına göre transpozisyon yapılabilir. Şarkıların temposu 

değiştirilebilir. Voice reduction özelliği ile vokal sesi duyulmayacak derecede azaltılabilir. 

Öğrencilerin daha kolay eşlik edebileceği ve katılabileceği şekilde düzenlenebilir. 

Şarkı öğretim metotlarının teknik olarak müzik yazılımlarıyla desteklenmesi ile daha zevkli bir 

müzik eğitimi süreci de yaşanabilir. 
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