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Özet
Bu çalı mada, ilkö retim sürecinde çocuklara seslenen arkılar dil ve anlatım yönünden, ö rencilerin
kavramsal-bili sel geli im düzeyleri ve ça da çocuk yazını ilkeleri göz önünde bulundurularak
de erlendirilmi tir. Ara tırmanın örneklemini ilkö retim 1.-2.-3. sınıf müzik ders kitaplarında yer alan 21 arkı
olu turmaktadır. Ortaya çıkan bulgular ı ı ında, arkıların yakla ık yarısının dil ve anlatım yönünden ö rencilerin
kavramsal-bili sel geli im düzeylerine uygun olmakla birlikte çocu un dünyasına özgü bir anlam evrenine sahip
oldu u belirlenmi tir. ncelenen 21 arkıdan 7’sinin söz konusu bu nitelikleri içermedi i; 4 arkının ise,
ö rencilerin kavramsal-bili sel geli im düzeylerine uygun olmasına ra men, çocu un dünyasına özgü bir anlam
evrenine sahip olmadı ı belirlenmi tir.
Anahtar Kelimler: lkö retim, Müzik E itimi, Çocuk arkıları.

Abstract
In this study, songs for primary school students have been evaluated from the point of language and
expression by considering the conceptual-cognitive developmental levels of the students and the principles of
contemporary children literature. The sampling of the research has been built up by 21 songs from 1st, 2nd, and
3rd grade primary school music coursebooks. In the light of the findings, it has been identified that nearly half of
the songs both are suitable for the conceptual-cognitive developmental levels of the students from the point of
language and expression and have a semantic universe particular to child’s world. It has been found out that 4 of
the 21 examined songs do not have the above mentioned qualities and 7 of the songs do not have a semantic
universe particular to child’s world although they are suitable for the conceptual-cognitive developmental levels
of the students from the point of language and expression.
Key Words: Primary Education, Musical Education, Children’s Songs.

Giri
lkö retim müzik e itimi sürecinde yer alan arkılar yapısı gere i çocuklarda duygusal
ça rı ımlar uyandırır. Bunu yaparken yalnız seslerden yararlanmaz, aynı zamanda sözcüklerden ve onun
ses örüntülerinden de yararlanır. Bu yapı, soyut bir sanat türü olan müzi i çocu un dünyasında
somutla tırır.
Çocukların söyledi i-dinledi i arkılarla do rudan etkile ebilmeleri ve
arkının vermek
istedi i iletileri algılayıp içselle tirebilmeleri, arkıların çocuk gerçekli iyle ele alınması ve onun
dünyasına ko ut bir anlatımla seslenmesiyle do ru orantılıdır. Sever(2003:9)’e göre ça da çocuk yazını
çocu a uygun olmalıdır. Bu görü , çocuk arkılarının sözleri için de geçerli bir anlam ta ıdı ı
dü ünülebilir. Çocuk arkılarının sözleri, dil ve anlatım yönünden çocuk gerçekli iyle, içerdi i sözcük ve
cümle yapılarıyla da çocukların kavramsal-bili sel geli im düzeyleriyle ba da malı ve bu nitelikteki
arkılar özellikle ilkö retim sürecindeki ö rencilerle bulu turulmalıdır.
Bugüne de in çocuk arkıları üzerine yapılan çalı malarda, arkıların sözsel dilsel yapıları
ihmal edilmi , daha çok ezgi, ritim ve prozodi (ses-söz uyumu) durumlarına de inilmi tir. Çocuk arkısı
besteleme sürecinin, bu müziksel dinamiklere ait belirlenmi kurallar ı ı ında gerçekle tirildi i bir
gerçektir. Ancak çocuklara seslenen arkıların söz yapıları üzerine herhangi bir net yakla ım bu zamana
kadar ortaya konulmamı tır.
Söz konusu bu çalı manın dayanak noktası ve de erlendirme ölçe i olabilecek, çocuklara
seslenen arkıların sözleri nasıl olmalıdır sorusunun yanıtı çocuk iirlerinde ve kitaplarında bulunması
gereken niteliklerde aranabilir. A a ıda, çocuk arkılarında bulunması gereken sözsel-dilsel nitelikler
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belirtilmi tir. Belirlenen özellikler, Sever (2003, 2004) ve Güleryüz (2003)’ün çocuk yazını ilkelerinden
hareketle olu turulmu tur. Bu çalı mada da arkılardan elde edilen veriler, ortaya konan bu yakla ım ve
ilkerler ı ı ında de erlendirmeye alınmı tır.
Ça da Çocuk arkılarında Bulunması Gereken Sözsel-Dilsel Nitelikler
arkı sözleri, çocukların ilgi ve gereksinimlerini, dil evrenlerini göz önünde bulundurmalı,
çocuksu bir anlatıma yer vermemelidir Ayrıca arkıların dizelerindeki sözcüklerin yarattı ı ritmik yapı
kula a ho gelmeli; dizelerin birbirleriyle olan ba lantıları arkı sözünün istekle söylenebilmesi ve
dinlenebilmesi için bir etki ve duygulandırma gücüne sahip olmalıdır.
Çocuk arkılarında önemli olan yalnızca duygu ve dü üncelerin i lenmesi de ildir; bu duygu
ve dü üncelerin çocu un dünyasına özgü bir hava ve söylem içinde dile getirilmesidir. arkı metini,
çocu u kendi dü sel gerçekleri ile bulu turabilmelidir.
arkılar, çocuklarda ulusal bir bilinç ve duygu olu turulmalı, onların insanlı ın evrensel
de erlerini sezinlemesine katkı sa lamalıdır. Çocuklara, siyasi iletiler ta ıyan, anlamlandıramayacakları
sorumluluklar yükleyen sözlerden kaçınılmalıdır.
arkıların sözleri, çocu un/ö rencinin öykünme güdüsünü kar ılayacak bir nitelik ta ımalıdır.
Özellikle ilkö retimin birinci ve ikinci evresinde çocukların arkı söylerken hayvanlara, ta ıtlara, dedenine gibi ki iliklere öykünme olana ı bulabilmeleri sa lanmalıdır.
Sözlerde, çocuklara ne yapması ya da yapmamasının söylenmesinden çok, ne yapması ya da
yapmaması gerekti i dü ündürülmelidir. arkı sözlerini yazan besteci/söz yazarı kural ya da kurallar
koymaktan, yaptırımcı yargılar olu turmaktan kaçınarak özellikle çocukların geli im özelliklerini de göz
önünde bulundurmak suretiyle, onlara neden-sonuç ili kisiyle anlamlandırabilecekleri ya am durumları
sunmalıdır.
Yukarıdaki dü üncelerden hareketle bu çalı mada ilkö retim müzik ders kitaplarında yer alan
arkıların sözel-dilsel yapıları, ça da çocuk yazını ilkeleri ve çocukların kavramsal-bili sel geli im
düzeyleri göz önünde alınarak, dil ve anlatım yönünden de erlendirilmi tir. Ara tırmanın örneklemini,
ilkö retim 1., 2. ve 3. sınıf müzik ders kitaplarında bulunan ve sistematik örnekleme yöntemiyle seçilen
21 arkı olu turmaktadır.
lkö retim 1. Sınıf Düzeyi Çocuk arkılarının De erlendirilmesi
Çizelge 1: lkö retim 1. Sınıf Düzeyi Çocuk arkılarının Sözel Yapısı
arkı
Havada Bir Top Bulut Olsam
(Yurto lu, 2002: 19)

Ben ve Dünya
(Yurto lu, 2002: 41)

Trafik Mar ı
(Akka , 2001: 49)

Okula Geldim
(Yurto lu, 2002: 61)

Sözleri
Havada bir top bulut olsam
Ne güzel yurdumu dola ırdım
Sinop’a do ru gezinirdim
Oradan Hatay’a süzülürdüm
Ne irin bir yurt bu güzel yurt
Denizi güne i havasıyla
El insanda, dil insanda
nsan nerde bil bakalım, bil bakalım
Ev dünyada, da dünyada
Dünya nerde bil bakalım, bil bakalım
Dünya gökte, yıldız gökte
Gök nerdedir bil bakalım, bil bakalım
Seviyorsan canını
Kuralları hep tanı
Kırmızı ye il sarı
yi kolla yolları
Geçme sakın kar ıya
Bakmadan sa a sola
Dikkat et kurallara
Budur bilgili yaya
Okula geldim ö renci oldum
Arkada buldum sevinçle doldum
Oyun oynadık güne doymadık
Ziller çalmasa paydos olmasa
Dersten çıkıldı canım sıkıldı
Okul ne güzel yarın erken gel
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Atatürk
(Dönmez, 2001: 93)
Üç ey
(Akka , 2001: 94)
23 Nisan
(Dönmez, 2001: 94)

Oyun oynadık güne doymadık
Ziller çalmasa paydos olmasa
Oyun oynarız güne doymayız
Okur yazarız yarın erken gel
Oyun oynadık güne doymadık
Ziller çalmasa paydos olmasa
Ey yüce ba bu , ey ölmeyen ruh
Her Türk seni kalbinde ya atır
Ey en büyük ad, sen çok rahat yat
Her Türk seni kalbinde ya atır
Ben yuvamı ben Ata’mı
Ben vatanımı severim
Hem severim hem korurum
U runa ölürüm
Çok eskiden dü manlar
Yurduma saldırmı lar
Türk’ü uyur sanmı lar
Bunda da aldanmı lar
Türk vatansız olamaz
Çiçekleri solamaz
O hiç esir duramaz
Yurda dü man dolamaz

Havada Bir Top Bulut Olsam arkısının sözsel yapısı irdelendi inde, yurt – ülke ve do a
sevgisi iletilerinin i lendi i görülmektedir. Bu dönem ö rencileri için soyut anlamlar içeren söz konusu
bu iletilerin, çocu un yakın çevresinde gözleyebilece i ‘bulut’, ‘deniz’, ‘güne ’, ‘hava’ gibi somut
sözcüklerle anlatıldı ı görülmektedir. arkı sözlerinin olu turdu u anlam evreni incelendi inde ise,
çocuklardaki dü gücünü devindiren bir yapıyla kurgulanması, bununla birlikte yurt-ülke sevgisi
iletilerinin, do ayla özde lik kurularak, çocuklara do anın güzelliklerini duyumsatan bir anlatımla
i lenmesi dikkat çekicidir.
Ben ve Dünya arkısının sözsel yapısı irdelendi inde, insan, dünya ve evren arasındaki
ili kiler tanımlanmaktadır. Söz konusu bu ili kide yer alan ve bu dönem ö rencileri için soyut bir anlam
içerdi i dü ünülen ‘insan varlı ı’, ‘dünya’, ‘evren’ gibi kavramların, çocukların yakın çevrelerinde ve
kendilerinde gözleyebilecekleri el, dil, ev, dünya, gök, yıldız gibi somut tümcelerle anlatıldı ı
görülmektedir. Ayrıca, insan, dünya ve evren arasındaki ili kinin, çocuklara sıralama ve sınıflandırma
yapma olana ı yaratan bir kurguyla olu turulması dikkat çekicidir. arkı sözlerinin olu turdu u anlam
evreni incelendi inde, çocukların belleklerinde olu an sorulara yanıt bulmaya yönlendiren, insanı,
dünyayı ve evreni sorgulamalarına olanak yaratan bir yapı görülebilmektedir.
Trafik Mar ı, trafik kavramıyla birlikte trafikte uyulması gerekilen kuralları konu olarak
i lemektedir.. Söz konusu bu durum, çocukların yakın-sosyal çevrelerinde gözleyebilecekleri somut
tümce ve olay örüntüleriyle anlatılmaktadır. arkının anlam evreni incelendi inde ise, ‘kuralları tanı’, ‘iyi
kolla yolları’, ‘geçme sakın kar ıya’, dikkat et kurallara’ gibi yo un bir emir-kurallar bile kesi içinde
yaptırımcı yargılara yer verildi i görülmektedir. Bununla birlikte trafik kavramının, kaza ve hatta ölüm
korkusu içeren tümcelerle i lenmesi dikkat çekicidir.
Okula Geldim arkısının sözsel yapısı irdelendi inde, okul sevgisi, arkada lık-dostluk
ili kileri, birlik ve beraberlik olma iletileri görülebilmektedir. Söz konusu bu iletilerin, ilkö retim 1. sınıf
ö rencilerinin okul çevresinde ya ayaca ı olaylar ve gözleyebilece i sözcük ve tümcelerle kurgulanması
dikkat çekicidir. arkı sözlerinin olu turdu u anlam evreni incelendi inde, arkının çocuklara kendi
diliyle seslendi i görülmektedir. Buna kar ın, çocuklara kazandırılmak istenen iletilerin, çocukların
duygu ve dü ünce dünyalarını devindirmeyen, dilsel be enilerine uygun olmayan; Türk dilinin anlatım
güzelli ini yansıtmayan yapay ve çocuksu bir biçemle kurgulandı ı söylenebilir.
Atatürk arkısı, Atatürk sevgisiyle birlikte ‘Türklük’ bilinci konularını içermektedir.
lkö retim 1. sınıf ö rencileri için soyut bir kavram özelli i ta ıyan söz konusu bu iletilerin, çocukların
algılama ve kavramasında zorluk ya ayabilecekleri ‘yüce ba bu ’, ‘ölmeyen ruh’, ‘kalbinde ya atmak’,
‘en büyük ad’ gibi soyut sözcük ve tümcelerle kurgulanması dikkat çekicidir. arkının anlam evreni
incelendi inde ise sözsel yapının, çocuklarda ulusal bir bilinç ve duygu olu turmaktan uzak; onların
Atatürk de erlerini sezinlemesini engelleyen ve anlamlandıramayacakları sorumluluklar veren siyasiideolojik bir anlatımla kurgulandı ı görülmektedir. Ayrıca arkının konusu olan ‘Atatürk’ün bu dönem
ö rencilerinin duygu ve dü ünce dünyasını olumsuz yönde etkileyebilecek ‘ölüm’ kavramıyla birlikte
özde le tirilmesi dikkat çekicidir.
Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Volume 2 / 9 Fall 2009

- 390 -

Üç ey arkısının sözsel yapısı irdelendi inde, vatan-yurt ve Atatürk sevgisi iletilerinin
i lendi i görülmektedir. lkö retim 1. sınıf ö rencileri için soyut anlam özelli i ta ıyan söz konusu bu
iletiler, ‘sevmek’, ‘korumak’, ‘ölmek’ gibi, yine soyut sözcüklerle kurgulanmı tır. arkının anlam evreni
incelendi inde ise sözsel yapının, çocukların dilsel be enilerine uygun olmayan; Türk dilinin anlatım
güzelli ini yansıtmayan yapay ve çocuksu bir biçemle kurgulandı ı görülmektedir. Yine sözsel yapı
içinde ‘Atatürk’ ve ‘vatan sevgisi’ kavramlarının ölümle özde le tirilmesi; ‘vatan u runa ölmenin,
çocukların duygu ve dü ünce dünyalarına, kutsal ve gerekli bir davranı biçimi olarak yansıtılması dikkat
çekicidir.
23 Nisan arkısı bu konu ba lı ı içinde, vatan ve ulus sevgisi iletilerini i lemektedir. Söz
konusu bu iletiler, ilkö retim 1. sınıf ö rencilerinin algılama ve kavramasında zorluk ya ayabilece i
‘yurt’, ‘vatan’, ‘Türklük’ gibi soyut kavramlarla olu turulmu tur. Sözlerin olu turdu u anlam evreni
incelendi inde ise sözsel yapının, çocukların dilsel be enilerine uygun olmayan; Türk dilinin anlatım
güzelli ini yansıtmayan yapay ve çocuksu bir biçemle kurgulandı ı görülmektedir. Ayrıca arkının
ba lı ı ile konu bütünlü ünü içeren anlam evreninin birbirinden farklı olması dikkat çekicidir. Ba lı ı 23
Nisan olan bir çocuk arkısından, çocuklara arma an edilmi bir bayram co kusu, karde lik-dostluk ve
dünya barı ı gibi duygu ve dü üncelerin i lenmesi ve bu do rultuda iletiler ta ıması beklenirken söz
konusu bu de erlere de inilmedi i görülmektedir.
lkö retim 2. Sınıf Düzeyi Çocuk arkılarının De erlendirilmesi
Çizelge 2: lkö retim 2. Sınıf Düzeyi Çocuk arkılarının Sözel Yapısı
arkı
Ali Babanın Çiftli i

Sözleri
Ali Babanın bir çiftli i var
Çiftli inde kuzuları var
Me, me diye ba ırır
Çiftli inde Ali Babanın
Ali Babanın bir çiftli i var
Çiftli inde arıları var
Vızz, vızz diye uçu ur
Çiftli inde Ali Babanın

(Akka , 2001: 10)

Çocuk ve Çiçek
(S. Aydın ve . Aydın, 2005: 31)
lkbahar
(Gülenç, 2006: 36)

Türk’üm
(Akka , 2001: 48)
Temiz Çocuk Ol
(S. Aydın ve . Aydın, 2005: 56)
A acı Kıskanırım
(S. Aydın ve . Aydın, 2005:59)

Müzik Sevgisi
(Gülenç, 2006: 68)

Renk renk çiçeklerdir bahçenin süsü
Mutlu çocuklardır dünyanın sesi
Sevgi ile büyür beslenir onlar
Dostluk için haydi birle sin eller
Ya mur geçti kar geçti
Ü üten rüzgarlar geçti
Güne li bahçelerden
Güzel çocuklar geçti
Meliyor kuzucuklar
Sevinir hep yavrucuklar
Ye eren dallar taktı
Binbir renkli boncuklar
Ben Türk’üm, BenTürk’üm
Tarihim soyum ulu
Öyle bir tarih ki, an eref dolu
Ne mutlu ne mutlu Türklü ü cihan sayar
Yüzyıllar boyunca Türk ulu ya ar
Temiz çocuk ol sa lıklı ya a
Yemekten önce elini yıka temiz çocuk ol
Temiz çocuk ol sa lıklı ya a
Yemekten sonra di ini fırçala
Temiz çocuk ol
A acı kıskanırım
Yemi yüklü dalı var
Bahar olsun güz olsun
Ne güzel masalı var
mrenirim arıya
Petek petek balı var
Kondu u çiçeklerin
Pembesi var alı var
Do dum ninnisiz yummadım gözümü
Telden kutudan yaptım sazımı
Tattım müzik ile mutlu ya amı
Ruhun duygunun ekme i a ı o
Bazen bir türkü arkı olur o
Bazen bir ezgiyle mutlu eder o
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Ali Baba’nın Çiftli i arkısında hayvanların tanıtıldı ı, bununla birlikte hayvan sevgisi
iletilerinin i lendi i görülmektedir. Söz konusu bu iletileri ta ıyan konu bütünlü ünün, kurgusal bir çiftlik
ortamı yaratılarak, çocukların yakın çevresinde gözleyebilecekleri olay örüntüleri ve somut sözcüklerle
olu turulması dikkat çekicidir. arkı sözlerini olu turan anlam evreni incelendi inde ise, çocukların ilgi
ve gereksinmeleri do rultusunda, ya amlarında her zaman kar ıla abilece i sevdi i, ilgi duydu u
varlıklara yer veren bir anlatımla birlikte, çocukların hayvan seslerini yansıtmalarına olanak yaratan
sözsel bir yapının varlı ı dikkat çekicidir. Böylelikle arkının anlam evreninin, çocuklara hayvan
sevgisini duyumsatan bir anlatımla kurgulandı ı dü ünülebilir.
Çocuk ve Çiçek arkısının sözsel yapısı irdelendi inde, sevgi ve dostluk konularının i lendi i
görülmektedir. lkö retim 2. sınıf ö rencilerinin duygu ve dü ünce dünyalarında soyut anlamlar
barındıran sevgi ve dostluk kavramlarının, çocukların yakın çevrelerinde gözleyebilecekleri somut olay
ve tümcelerle anlatılması dikkat çekicidir. arkı sözlerini olu turan anlam evreni incelendi inde ise
sözsel yapının, do ada var olan güzelliklerle çocukları özde le tiren, bununla birlikte dostluk ve sevgiyi
duyumsatan bir anlatımla kurgulandı ı görülmektedir.
lkbahar arkısı, ilkbahar konusu temelinde do a, insan ve havyan sevgisi temalarını
i lemektedir. Söz konusu bu iletilerin, çocukların yakın çevrelerinde gözleyebilecekleri do a olaylarını
anlatan tümcelerle kurgulandı ı görülmektedir. Ayrıca sözsel yapının, çocukların mevsimleri
kar ıla tırma, sıralama ve sınıflama yapama olana ı yaratan, bununla birlikte çocuklarda dü ünme ile
ilgili bazı temel i lemlerin geli mesine katkı sa layabilecek bir anlatım içermesi dikkat çekicidir. arkı
sözlerinin olu turdu u anlam evreni incelendi inde ise, çocuklara do ayı, mevsimleri ve baharı
duyumsatan, böylelikle çocukların yüreklerinde ve belleklerinde do aya kar ı duyarlılık olu turmayı
amaçlayan bir anlatım görülebilmektedir.
Türk’üm arkısı, Türk olmanın önemine vurgu yaparak Türklük bilinci temalarına yer
vermektedir. Bu konu bütünlü ü içinde yer alan arkı sözlerinin, ilkö retim 2. sınıf ö rencilerinin
anlamlandırmasında zorluk ya ayabilece i ‘Türklük’, ‘ an’, ‘ eref’, ‘ulu’, ‘yüzyıl’, ‘cihan’, ‘tarih’ gibi
soyut kavramlarla olu turulması dikkat çekicidir. arkı sözlerinin olu turdu u anlam evreni
incelendi inde ise, sözsel yapının çocukların dilsel be enilerine uygun olmayan, Türk dilinin anlatım
güzelli ini yansıtmayan yapay ve çocuksu bir biçemle kurgulandı ı görülmektedir. Yine sözsel yapının,
çocuklarda ulusal bir bilinç ve duygu olu turmadan uzak, insanlı ın evrensel de erlerinin sezinlenmesine
katkı sa lamayan, onlara anlamlandıramayacakları sorumluluklar yükleyen bir anlatım içermesi dikkat
çekicidir.
Temiz Çocuk Ol arkısı, temiz olma ve sa lıklı ya ama iletilerini i lemektedir. Söz konusu bu
iletiler, çocukların yakın çevresindeki olaylardan hareketle somut sözcük ve tümcelerle kurgulanmaktadır.
arkı sözlerinin olu turdu u anlam evreni incelendi inde ise, sözsel yapının çocukların dilsel
be enilerine uygun olmayan, bununla birlikte Türk dilinin anlatım güzelli ini yansıtmayan yapay ve
çocuksu bir biçemle olu turuldu u görülmektedir. Ayrıca arkı içinde verilmek istenen ‘temiz olma’ ve
‘sa lıklı ya ama’ iletilerinin, neden-sonuç ili kisinden uzak, emir ve kurallar bile kesine dayanan
yaptırımcı yargılarla çocuklara seslenmesi dikkat çekicidir.
A acı Kıskanırım arkısı, do a ve hayvan sevgisi konularını içermektedir. Bu konunun,
çocukların yakın çevresinde ya ayaca ı ve gözleyebilece i olaylarla ili kilendirilip, somut anlamlar
ta ıyan tümcelerle kurgulanması dikkat çekicidir. arkının anlam evreni incelendi inde ise, sözlerin
çocukların ilgi ve gereksinmelerini önemseyen, dilin anlatım güzelli ini yansıtan iirsel bir yapıyla
kurgulandı ı görülmektedir. Ayrıca çocukların do aya ve hayvanlara kar ı duydu u ilginin ‘a aç’ ve ‘arı’
kavramlarıyla özde lik kurularak çocuklara duyumsatılması dikkat çekicidir.
Müzik Sevgisi arkısının sözsel yapısı irdelendi inde, müzik sevgisi temelinde müzik bilinci
ve müzi in insan ya amındaki önemini vurgulayan iletilerin i lendi i görülmektedir. lkö retim 2. sınıf
ö rencileri için soyut bir anlam niteli i ta ıdı ı dü ünülen bu iletilerin, çocukların yakın çevresinde
ya ayarak ve gözlem yoluyla edindikleri bilgiler arasında ili ki kurmasına olanak yaratan somut sözcük
ve tümcelerle kurgulanması dikkat çekicidir. arkının anlam evreni incelendi inde ise arkının,
çocukların ilgi ve gereksinmelerini önemseyen, bununla birlikte dilin anlatım güzelli ini yansıtan bir
yapıyla seslendi i görülmektedir. Ayrıca sözler, çocuk ile müzik arasında ili ki kurarak müziksel ya amı
duyumsatan bir anlatıma olanak yaratmaktadır.
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lkö retim 3. Sınıf Düzeyi Çocuk arkılarının De erlendirilmesi
Çizelge 3: lkö retim 3. Sınıf Düzeyi Çocuk arkılarının Sözel Yapısı
arkı
Mavi Bilye
(Akdemir, 2006: 16)
Çok Çalı kan Olmalıyız
(Akdemir, 2006: 53)

Dikkatsiz Çocuk
(Dönmez, 2001: 54)

Sevgi Çiçekleri
(Gülenç, 2006: 72)

Cumhuriyet
(Dönmez, 2001: 76)

Orman
(Gülenç, 2006: 80

Ata’ya Saygı
(Akdemir, 2006: 96)

Sözleri
Oh mavi bilye gibi dünya
Bu dünyanın çocukları gelin oynayalım
Mavi bilyelerle dostluk karde likle.
Çok çalı kan olmalıyız
Çok çalı kan olmalıyız
Bu ulus için bu vatan için
Çok çalı kan olmalıyız
Tembel tembel durmamalı
Günler hiç bo kalmamalı
Bu ulus için bu vatan için
Çok çalı kan olmalıyız
Her i zordur bilmeliyiz
Güçlükleri yenmeliyiz
Bu ulus için bu vatan için
Çok çalı kan olmalıyız
Annem beni yolladı pazara
Ben gitmi im bakkala kazara
Demi bana al gel bir tatlı kavun
Ben gitmi im almı ım iki kilo un
Annem beni yolladı pazara
Ben gitmi im bakkala kazara
Demi bana al gel bir kilo elma
Ben gitmi im almı ım bir kilo helva
Dallarda çiçek çiçek
Tarlada ba ak ba ak
Ocakta alev alev
Biz sevgi çiçekleri
Halay ba ı çek çek
Bizim halayı
Tutu an bu eller
Sarsın dünyayı
Suların mavisinde
Yapra ın ye ilinde
Türk milleti sana minnettar Ata’m
Sayende kurtuldu bu güzel vatan
Dedin cumhuriyettir yönetim ekli
Bütün alem duysun
Hem dost hem dü man
Ne monar i isterim ne mutlakıyet
En güzel yönetimdir cumhuriyet
Kestane gürgen palamut
Altı yaprak üstü bulut
Gelsen burada derdi unut
Orman ne güzel, ne güzel
Dallar kol kola görünür
Yaprak yapra a sürünür
Kı ın karlara sürünür
Orman ne güzel, ne güzel
Yeri gö ü inletelim
Bir yürekte birle elim
Ata’mıza dil uzatan
Gafillere ders verelim
Ata’mızı sayıyorsak
Yurdumuzu seviyorsak
Vatan için ya ıyorsak
Bir çatıda birle elim

Mavi Bilye arkısının sözsel yapısı irdelendi inde dünya barı ı, dostluk ve karde lik
iletilerinin i lendi i görülmektedir. lkö retim 3. sınıf ö rencileri için soyut bir anlam ta ıdı ı dü ünülen
bu iletilerin, çocukların ilgi duydukları ‘oyun’ kavramından hareketle somut tümcelerle kurgulandı ı
görülmektedir. Ayrıca arkının konusu olan ‘mavi bilye’ kavramının sözsel yapı içinde, hem gerçek hem
de de i mece (mecaz) anlamıyla birlikte kullanılması dikkat çekicidir. arkının anlam evreni
incelendi inde ise arkının, çocukların ilgi ve gereksinmelerini önemseyen, bununla birlikte dilin anlatım
güzelli ini yansıtan bir yapıyla seslendi i görülmektedir. Ayrıca sözler, dostluk ve karde lik duygularını
içeren ve ya ama sevincini çocuklara duyumsatan bir anlatımla kurgulanmı tır.
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Çok Çalı kan Olmalıyız arkısında, ulus ve vatan sevgisiyle birlikte çalı kan insan/birey olma
iletilerinin i lendi i görülmektedir. lkö retim 3. sınıf ö rencileri için soyut anlamlar içerdi i dü ünülen
bu iletilerin, yine ‘ulus’, ‘vatan’, ‘çalı kan olmak’, ‘zor i ’, ‘güçlük’ gibi, çocukların ya ayarak ve gözlem
yoluyla ili ki kurmalarına olanak yaratmayan soyut sözcük ve tümcelerle kurgulanması dikkat çekicidir.
arkının anlam evreni incelendi inde ise sözsel yapının, çocu un ilgi ve gereksinmelerini önemsemeyen,
dilsel be enilerine uygun olmayan, bununla birlikte Türk dilinin anlatım güzelli ini yansıtmayan yapay
ve çocuksu bir biçemle kurgulandı ı görülmektedir. Burada çocuklara iletilmek istenen, ‘ulus ve vatan
için çalı kan olma’ davranı ının, belirli bir neden sonuç ili kisinden uzak, emir ve kurallar bile kesine
dayanan; ayrıca çocuklarda ulusal bir bilinç ve duygu olu turmaya olanak yaratmayan, onların çalı kan
olmanın evrensel de erlerini sezinlemesine katkı sa lamayan ve çocuklara anlamlandıramayacakları
sorumluluklar yükleyen bir anlatımla seslenmesi dikkat çekicidir.
Dikkatsiz Çocuk arkısı, ‘dikkatli olma’, ‘söylenenleri do ru algılama’ iletilerini i lemektedir.
Söz konusu bu iletiler, çocu un yakın çevresinde ya ayaca ı ve gözleyebilece i olaylardan hareketle
somut tümce ve sözcüklerle kurgulanmı tır. arkının anlam evreni incelendi inde ise, sözsel yapının
çocu un ilgi ve gereksinmelerini önemsemeyen, dilsel be enilerine uygun olmayan, bununla birlikte Türk
dilinin anlatım güzelli ini yansıtmayan yapay ve çocuksu bir biçemle olu turuldu u görülmektedir.
Ayrıca arkıda çocukları ‘beceriksiz’ gösteren, onları küçümseyen ve a a ılayan bir anlatım dikkat
çekicidir. Bu dönem ö rencilerinin ki ilik geli imine ba lı olarak ‘çalı ma ve ba arılı olmaya kar ı
a a ılık duygusu’ kritik döneminde oldu u göz önününe alındı ında, arkının anlam evreninin çocukları
bu anlamda olumsuz yönde etkileyebilece i söylenebilir.
Sevgi Çiçekleri arkısının sözsel yapısı irdelendi inde, do a ve insan sevgisi temelinde barı ,
dostluk ve karde lik bilinci iletilerinin i lendi i görülmektedir. lkö retim 3. sınıf ö rencileri için soyut
anlamlar içerdi i dü ünülen bu iletiler, çocukların yakın çevrelerinde gözleyebilecekleri, kar ıla tırma ve
sınıflandırma yapabilecekleri do a olaylarından hareketle, somut tümce ve sözcüklerle olu turulmu tur.
arkının anlam evrenin incelendi inde ise, arkının çocukların ilgi ve gereksinmelerini önemseyen,
bununla birlikte dilin anlatım güzelli ini yansıtan bir yapıyla seslendi i görülmektedir. arkıda do a
güzelliklerinin çocuklarla özde le tirilmesi, ortaya konan bu güzelliklerin sevgi ve dostluk anlayı ına
yansıtılması dikkat çekicidir.
Cumhuriyet arkısı, Atatürk ve vatan sevgisi temelinde cumhuriyet bilinci iletilerini
i lemektedir. lkö retim 3. sınıf ö rencileri için soyut bir anlam ta ıyan bu iletilerin, ‘millet’, ‘minnettar’,
‘alem’, ‘monar i’, ‘mutlakıyet’, ‘yönetim’ gibi çocukların algılama ve kavramasında zorluk
ya ayabilece i soyut kavramlarla kurgulandı ı görülmektedir. arkının anlam evreni incelendi inde ise,
Cumhuriyet kavramının, çocuklarda olumsuz duygular yaratabilecek sava ve dü manlık olgularıyla
özde le tirildi i görülmektedir. Yine çocukların duygu ve dü ünce dünyasına uygun olmayan bir biçimde,
cumhuriyet de erlerini sevdirmeye ve duyumsatmaya yönelik bir anlatımın yerine çocuklara
anlamlandıramayacakları sorumluluklar yükleyen, didaktik (ö retici) bir anlatıma yer verilmesi dikkat
çekicidir.
Orman arkısının sözsel yapısı irdelendi inde, do a bilinci ve orman sevgisi iletilerinin
i lendi i görülmektedir. Söz konusu bu iletiler, çocukların çevrelerinde gözleyerek ya adı ı do a
olaylarıyla ili kilendirilerek, somut tümce ve sözcüklerle kurgulanmaktadır. arkının anlam evreni
incelendi inde ise, orman ve do a sevgisinin, çocuklara ya atan-duyumsatan bir sözsel anlatımla verildi i
görülmektedir.
Ata’ya Saygı arkısında, ‘Atatürk sevgisi’ temelinde yurt sevgisi ve vatan bilinci olu turmayı
amaçlayan iletilerin i lendi i görülmektedir. Söz konusu bu iletilerin, ilkö retim 3. sınıf ö rencilerinin
algılama ve kavramalarında zorluk ya ayabilece i ‘yeri gö ü inletmek’, ‘bir yürekte, çatıda birle mek’,
‘Ata’ya dil uzatmak’, ‘gafillere ders verme’, ‘vatan için ya amak’ gibi soyut bir anlam içeren tümce ve
sözcüklerle kurgulanması dikkat çekicidir. arkının anlam evreni incelendi inde ise, sözsel yapının
çocu un ilgi ve gereksinmelerini önemsemeyen, dilsel be enilerine uygun olmayan, Türk dilinin anlatım
güzelli ini yansıtmayan yapay ve çocuksu bir biçemle seslendi i görülmektedir. Bununla birlikte
arkının, çocuklarda ulusal bir bilinç ve duygu olu turmadan uzak olması; Atatürk sevgisi ve de erlerini
duyumsatan bir anlatımın yerine, çocuklara anlamlandıramayacakları sorumluluklar yükleyen ve onları
saldırganlı a özendiren bir anlatımla kurgulanması dikkat çekicidir.
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Sonuç
ncelenen 21 arkıdan 10 arkının (Havada Bir Top Bulut Olsam, Ben ve Dünya, Ali Baba’nın
Çiftli i, Çocuk ve Çiçek, lkbahar, A acı Kıskanırım, Müzik Sevgisi, Mavi Bilye, Sevgi Çiçekleri,
Orman) dil ve anlatım yönünden, ö rencilerin bili sel ve kavramsal geli im düzeyine uygun sözcük ve
tümcelerle; arkıların anlam evreninin ise ilkö retimin birinci evresindeki çocukların kendi
gerçekliklerine ve dünyalarına özgü bir nitelikte olu turuldu u belirlenmi tir
4 arkının (Trafik Mar ı, Okula Geldim, Temiz Çocuk Ol, Dikkatsiz Çocuk) dil ve anlatım
yönünden ö rencilerin bili sel ve kavramsal geli im düzeyine uygun olmakla birlikte anlam evrenlerinin
çocukların ilgi ve gereksinmelerini önemsemeyen, dilsel be enilerine uygun olmayan, bununla birlikte
Türk dilinin anlatım güzelli ini yansıtmayan yapay ve çocuksu bir biçemle kurgulandıkları belirlenmi tir.
Dil ve anlatım yönünden incelenen 7 arkının (Atatürk, Üç ey, 23 Nisan, Türk’üm, Çok
Çalı kan Olmalıyız, Cumhuriyet, Ata’ya Saygı) ise hem ö rencilerin bili sel ve kavramsal geli im
düzeylerine uygun olmayan sözcük ve tümcelerle hem de çocuklarda ulusal bir bilinç ve duygu
olu turmaktan uzak, anlamlandıramayacakları sorumluluklar yükleyen, çocuk gerçekli iyle tamamen
çeli en bir anlam evreniyle kurgulandıkları belirlenmi tir.
Ortaya çıkan bulgular ı ı ında, incelenen arkıların yakla ık yarısının dil ve anlatım yönünden
hem ö rencilerin bili sel ve kavramsal geli im düzeyine uygun sözcük ve tümcelerle hem de ilkö retimin
birinci evresindeki çocukların kendi gerçekliklerine ve dünyalarına özgü bir nitelikte olu turuldu u
görülmektedir. Ancak arkıların di er yarısının ise, bütüncül bir yakla ımla bakıldı ında, dil ve anlatım
yönünden çocuklara uygun olmadı ı söylenebilir. Bir arkının çocukla etkile ebilmesi için bulundurdu u
tüm dil ve anlatım dinamiklerinin e güdüm içinde çalı ması gerekir. Burada dil ve anlatım yönünden
ö rencilerin bili sel ve kavramsal geli im düzeylerine uygun olan ancak anlam evrenlerinin çocuk
gerçekli iyle ba da mayan arkıların çocuklarla bir ölçüde etkile ebilmesini dü ünmek yanlı olur.
Göze çarpan önemli di er bir nokta ise de erlerle ilgilidir. Çalı kan ve temiz olmayı i leyen
konular ile Atatürk, Cumhuriyet, vatan sevgisi konularının çocuklara uygun bir söylem içinde olmaması
oldukça dü ündürücüdür. Bunun yanında do a ve insan sevgisi konuları çocuklara uygun bir söylem
içinde i lenmi tir.
Sonuç olarak ilkö retim sürecinde, çocuk gerçekli ine, çocukların dilsel-kavramsal ve bili sel
düzeylerine uygun olan arkılara yer verme konusunda daha dikkatli davranılmalı, bu nitelikleri içeren
arkılar ö rencilerle bulu turulmalıdır. Çocuk arkıları besteleme sürecinde müziksel yapı kadar sözsel
yapı da dikkate alınmalı, çocuk arkılarının sözleri çocuklara nasıl seslenmelidir sorusu ça da çocuk
yakla ımları göz önünde bulundurularak de erlendirilmeye açılmalıdır.
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