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MATEMATİK MÜZİK İLİŞKİSİ: NOTALARDAN KESİRLERE1
Selin Işıtan2, Mevlüde Doğan3
ÖZ
Bu çalışmada ilköğretim 5. sınıf matematik öğretim programında Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında
yer alan “Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri” konusunda etkinlikler hazırlanmıştır. Armoni,
ritim, gam, nota, ölçü gibi temel müzik bilgilerinden yararlanılarak kazanımlara yönelik hazırlanan
etkinliklerle öğrencileri aktif kılan öğrenme ortamı oluşturmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada
matematik ve müzik ilişkisi dikkate alınarak hazırlanan etkinliklerle öğrenme ortamının
zenginleştirilmesi, öğrencilerin derse aktif katılımlarının sağlanması, öğrenilenlerin pekiştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu etkinlikler bir devlet ortaokulunda 5. sınıfta öğrenim gören 23 öğrenci ile 6 ders
saati süresince uygulanmıştır. Etkinlik sürecine başlamadan önce 1 ders saatinde de öğrencilere müzik,
notalar ve müzik işaretleri hakkında bilgileri hatırlatılmıştır. Süreç boyunca öğrencilerden vuruşlarla
nota uzunluklarını oluşturmaları, etkinlikte istenen ölçüleri sağlamaları bunu yaparken de bu bilgileri
kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerine yansıtmaları istenmiştir. Öğrenciler matematik ve müzik
bilgilerini birleştirerek etkinlik kâğıdındaki soruların çözümlerini gerçekleştirebilmişlerdir. Sonuç
olarak, disiplinlerarası yaklaşıma uygun hazırlanan bu etkinliklerin farklı öğrenen öğrencilerin
eğitimine katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: kesirlerde toplama, kesirlerde çıkarma, müzik, disiplinlerarası eğitim.

MATHEMATICS AND MUSIC RELATIONSHIP: FROM NOTES TO
FRACTIONS
ABSTRACT
This study aimed to enrich the learning environment of the 5th grade students with the interdisciplinary
activities designed by connecting mathematics and music. The activities integrated the concepts of
music such as note, beat, and measure with the concept of fractions in mathematics to ensure active
participation of students and to promote meaningful learning. These activities were implemented for 6
lesson hours with 23 fifth grade students attending a middle school in Turkey. Throughout the teaching
process, students were asked to represent note durations with fractions, to create measures with certain
requirements, and to solve problems involving addition and subtraction of fractions with like or unlike
denominators. The students were able to solve the questions on the activity worksheet by combining
the knowledge of mathematics and music. This teaching experience indicates that the activities
prepared in accordance with the interdisciplinary approach might contribute to students’ conceptual
learning of fractions.
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GİRİŞ
elde etmiştir. Do sesini çıkaran bir telin
uzunluğunun ’i Si sesini verirken, ’i ise La
sesini, ’ü Sol sesini, ’si Fa sesini, ’i Mi
sesini, ’u ise Re sesini verir (Orhan, 1995).
Pisagor’un çalışmaları matematik ile müzik
arasındaki ilişkinin temelini oluşturmuştur.

Günümüzde doğrudan bilgi aktarımının
yapıldığı eğitim anlayışından uzaklaşılarak,
bilginin öğrenci tarafından araştırıldığı,
sorgulandığı ve üretilerek elde edildiği bir
yaklaşım benimsenmiştir. Öğrencilerin ilgi,
istek, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun öğrenme
etkinlikleri
ile
bilgi
ve
becerilerini
geliştirmeleri desteklenmelidir (Zhou &
Brown, 2017). Bunun için farklı zekâ türüne
sahip öğrencilere disiplinlerarası yaklaşımla
zenginleştirilmiş daha nitelikli öğrenme
ortamları oluşturmak önemlidir.

Her müzik eseri her biri ölçü olarak
adlandırılan eşit parçacıklara bölünmüştür.
Ölçüler müzik yazımında rakamlarla ifade
edilmekte ve her ölçü farklı uzunluktaki
notaları kullanan belirli sayıda vuruştan
oluşmaktadır (Atli, 2007). Vuruş değerlerinin
ikiye bölünebilmesi ile basit ölçü, üçe
bölünebilmesiyle bileşik ölçü, basit ve bileşik
ölçü birim değerlerinin çeşitlemelerinden ise
aksak ölçüler ortaya çıkmaktadır. Matematiğin
müzikte ve müzik yazımındaki bir başka
boyutu da nota değerleridir. Nota değerlerinin
incelenmesi ile müziğin temelini matematiğin
oluşturduğu görülmektedir (Atli, 2007).

Yıldırım’a (1996) göre disiplinlerarası
yaklaşımın temel amacı öğretim sürecinde
öğrencilere
kazandırılması
hedeflenen
kavramın öğrenilmesinin yanı sıra süreç
içerisinde yer alan diğer disiplin(ler)deki
kavramlarla ilgili bilgi ve becerilerin de
öğrenilmesidir. Disiplinlerarası yaklaşım,
öğrencilerin değişik alanlardaki bilgiyi
birleştirmesine, bütünleştirmesine yardım eder
(Demirel vd., 2008). Disiplinlerarası yaklaşım
bir ders saati içerisinde farklı dersleri
birleştirmek değil, öğretimin tamamen kavram
ya da problem üzerine oluşturulması ve bu
esnada farklı alanlardan bilgilerin etkili şekilde
harmanlanmasıdır (Yıldırım, 1996). Benzer
şekilde,
Jacobs
(1989)
disiplinlerarası
yaklaşımı bir kavram, konu ya da problemin
incelenmesi için birden fazla disiplinden
yararlanan
bir
yaklaşım
olarak
tanımlamaktadır.

Müziğin temelinde var olan matematikten yola
çıkarak, araştırmacılar “Müzik eğitimi ile
matematik eğitimi arasında bir ilişki var mıdır?
Müzik eğitimi alanlar matematik alanında daha
başarılı mıdır?” gibi sorulara yanıt aramaya
çalışmışlardır. Bu sorular doğrultusunda
yapılan çalışmalar müzik eğitiminin matematik
başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğu
yönündedir (Booth, 2001; Courey vd., 2012;
Geoghegan & Mitchelmore, 1996; Haley,
2001; Karşal, 2004; Topçu & Bulut, 2016;
Yağışan vd., 2014). Hatta Schmidt-Jones
(n.d.), sınıf seviyelerine uygun olarak belirli
matematik ve müzik kavramlarının şu şekilde
ilişkilendirilebileceğini önermiştir: kesir –
ritim; kümeler ve kesişen kümeler - tuşlu
çalgılar ve ilgili tuşları; kesirler, oranlar ve
ondalık sayılar - frekans ve perde farkı; kökler
ve üsler - akort ayarı eşitleme. Benzer şekilde,
ses perdesi, ses seviyesi ve ritim değişiklikleri
matematikte eşleştirme ve karşılaştırma gibi
temel matematik becerilerine; melodilerin,
ritimlerin ve şarkı sözlerinin tekrarı
matematikte modelleme ve sıralamaya;
kardinal sayıların belirlenmesi matematikte
sayma ve toplama işlemlerine karşılık
gelmektedir (Church, 2013). Bu çalışmada,
müzikteki ölçü ve vuruş kavramları
matematikteki
kesir
kavramı
ile
ilişkilendirilerek etkinlikler tasarlanmış ve
uygulanmıştır.

Disiplinlerarası yaklaşımın temelleri 1990’lara
dayansa da ülkemizin matematik eğitiminde
vurgulanışı 2005 ilköğretim matematik öğretim
programı ile olmuştur. Programda yer alan
“Her çocuk matematik öğrenebilir” ilkesiyle
matematiğe yeni bir bakış açısı getirilmiş,
matematik
dersi
çeşitli
derslerle
ilişkilendirilmiştir.
Bu
çalışmamızda
matematik ve müzik disiplinleri arasındaki
ilişki ele alınacaktır.
Matematik ile müzik ilişkisi Pisagor’a kadar
dayanmaktadır. Pisagor (M.Ö.580-500), sesin
incelik ya da kalınlığının, çekilip bırakılan telin
uzunluğuna bağlı olarak değiştiğini fark ederek
müzikte armoni ile matematikte tamsayılar
arasındaki ilişkiyi kurmuştur (Orhan, 1995).
Pisagor 12 birimlik bir teli farklı uzunluklara
bölerek farklı kalınlıkta ve incelikte notalar
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Etkinlikler, aynı zamanda dersin sorumlu
öğretmeni olan birinci yazar tarafından ikinci
yazar ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
Uygulama, 1 ders saati müzik bilgilerini
hatırlatma, 6 ders saati etkinlikler olmak üzere
toplam 7 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Bu
etkinliklerde müzik teorisinde yer alan nota ve
es değerleri (birlik, ikilik, dörtlük…), ölçü,
vuruş gibi kavramlar ele alınmıştır.
Etkinliklerin hazırlanma sürecinde alanında
uzman müzik öğretmenlerinden bilgi alınmış,
onların görüşleri doğrultusunda etkinliklere
yön verilmiştir.

İlköğretim matematik öğretim programında
matematiğin farklı disiplinlerle ilişkisinden
bahsedilirken bunlardan biri olarak notalar ve
kesirlere vurgu yapılmıştır (Milli Eğitim
Bakanlığı [MEB], 2009). Sarmal yapıda olan
matematik öğretim programı içerisinde yer
alan kesirler konusu farklı sınıf seviyelerinde
farklı kazanımlarla yer almaktadır. Bütün
yarım kavramları ile başlayan birinci sınıf
düzeyine ikinci sınıfta çeyrek kavramı ilave
edilmektedir. Üçüncü sınıfta kesir, pay, payda,
kesir çizgisi ve birim kesir kavramları
programda yer almakta; dördüncü sınıfta basit
kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir kavramları,
paydaları eşit kesirleri toplama ve çıkarma
işlemleri ve bu işlemleri gerektiren problemleri
çözme kazanımları ile devam edilmektedir
(MEB, 2018). Beşinci sınıfa başlayan
öğrencilerin paydaları eşit kesirlerle toplama
ve çıkarma işlemlerini öğrenmiş olarak
gelmesi, paydaları birbirinin katı olan
kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili
kazanımların öğrenilmesi açısından önemlidir.
Öğretmenler ve öğrenciler tarafından en
zorlanılan konulardan biri olan kesirler ve
kesirlerle işlemler (Şiap & Duru, 2004) için
kullanılacak farklı bir öğretim yönteminin
öğrencinin matematiğe karşı tutumunda,
matematik başarısında ve derse katılımında
olumlu etkileri beklenmektedir (Altun, 1999).
Bu durumdan hareketle bu çalışmamızda,
matematik ve müzik ilişkisi dikkate alınarak
hazırlanan etkinliklerle öğrenme ortamının
zenginleştirilmesi, öğrencilerin derse aktif
katılımlarının sağlanması ve öğrenilenlerin
pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

İlk etkinlikte öğrencilere birlik, ikilik, dörtlük
gibi vuruş değerleri ile notaların isimlerini
hatırlatmak amaçlanmıştır. Notalar arasındaki
denklik bağıntısı ve 'lük ölçü kavramı detaylı
bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, renkli
kâğıtlarla birlik notaya eş ölçüdeki vuruşlara
sahip
notaların
belirlenmesi,
el
çırpma/seslendirme ile nota uzunluklarının
kavratılmasının yanı sıra ’lük ölçüye sahip
ritim oluşturulması ve nota ve kesir ilişkisi
üzerinde durulmuştur.
Etkinlik 2 ve 3’te kazandırılmak istenen üç
temel amaç vardır. Birincisi, notaları kesirlerle
ilişkilendirmek, ikincisi notaların ölçüleri
arasındaki denklik kavramını kesirlerle
göstermek,
üçüncüsü
ise
nota
süre
uzunluklarının toplamı ile kesirlerle toplama ve
çıkarma işlemlerini ilişkilendirmektir. İlerleyen
kısımlarda her bir etkinlik detaylandırılmıştır.
Etkinlik 1

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI

Birinci
etkinliğin
amaçlarından
birisi,
öğrencilere
ilköğretim
dördüncü
sınıf
düzeyinde müzik dersinde öğrendikleri müzik
notasyon ve terimlerinin hatırlatılmasıdır.
Dersin bu aşamasında Haboğlu (2019) ve
KhanAcademyTurkce (2014) gibi video
kaynaklarından yararlanılabilir.

Çalışma, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir
devlet ortaokulunda beşinci sınıfta öğrenim
gören 23 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışma için gerekli etik kurul izni alınmıştır.
Makalede paylaşılan etkinlikler, beşinci sınıf
Sayılar ve İşlemler öğrenme alanının Kesirlerle
İşlemler alt öğrenme alanındaki “M.5.1.4.1.
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin
paydasının katı olan iki kesrin toplama/
çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.” ve
“M.5.1.4.2. Paydaları eşit veya birinin paydası
diğerinin paydasının katı olan kesirlerle
toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren
problemleri çözer ve kurar.” kazanımlarına
yönelik öğrenimin gerçekleştirilmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Öğrencilerde öncelikle müzik notasyonları ve
kavramlarının
neler
olduğuna
ilişkin
farkındalık oluşturulduktan sonra kesirler ile
ilişkisinden bahsedilmiştir. Bunun için ilk
olarak dizek, ardından da dizek üzerinde
bulunan çizgilerin ölçü çizgileri ve ölçü
rakamları tanıtılmıştır. Dizek, “Genel bir
tanımlamayla düz, yatay, birbirine paralel üst
üste çizilmiş, 5 çizgi ve 4 eşit aralıktan oluşan
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Yine araştırmacı tarafından “Bir tane birlik
notaya eş ölçü süresine sahip kaç tane kaçlık
nota kullanabilirim?” sorusuna verilen bazı
öğrenci cevapları şunlardır:
Ö2: Dört tane dörtlük nota öğretmenim.
Ö3: İki tane ikilik nota.
Ö4: Sekizlik notadan sekiz tane.
Öğrencilerden bir kısmı el çırparak vuruşları
gerçekleştirmiş, ölçü süresini fiziksel olarak
gösterebilmişlerdir. Öğrenciler ayrıca notaların
süreleri arasındaki ilişkiyi kendilerine dağıtılan
renkli kâğıtlar ile temsil etmişlerdir. Bu
durumu gösteren bir görsel Fotoğraf 1’de
sunulmuştur.

çizgi kümesine denir.” (Akdemir, 2017,
s.1044). Ölçü Çizgisi ve ölçü ise şu şekilde
tanımlanmıştır: “Bir müzik parçasında nota ve
eslerden oluşan sürelerin toplamını eşit zaman
birimlerine bölen dik çizgiye ölçü çizgisi,
oluşan bu bölümlere de ölçü denir.” (Akdemir,
2017, s.1049).
Öğrencilere “Ölçü 3/4’lük ise 3 tane dörtlük
notadan, ölçü 3/2’lik ise 3 tane ikilik notadan
oluşur.” hatırlatmasının ardından 4/4’lük ölçü
gösterilerek “Bu ölçü kaçlık notadan
oluşmuştur?”
sorusu
yöneltilmiş
ve
öğrencilerin
cevapları
alınmıştır.
Öğrencilerden gelen cevap “4 tane dörtlük
nota” olmuştur. Ardından daha önceden
hazırlanan ve nota değerlerini temsil eden
renkli kâğıtlar, notaların vuruş ve süre
uzunluklarını ilişkilendirmeleri için öğrencilere
dağıtılmıştır (Şekil 1).

Fotoğraf 1. Matematik ve Müzik İlişkisi
Etkinliklerinden

1’lik Nota
4 vuruş

2’lik Nota 4’lük Nota
2 vuruş
1 vuruş

Sesli notalarla eş sürelere sahip olan sessiz
notalar (es) ve sembollerine dair bilgilendirme
yapılmıştır. Şekil 2, nota ve eslere ait şekilleri,
bunların vuruş sürelerini ve isimlerini
göstermektedir.

8’lik Nota
vuruş

Şekil 1. Notaların Vuruş ve Süre Uzunlukları
Birlik nota için bir-iki-üç-dört diyerek dört
kere, ikilik nota için bir-iki diyerek iki kere,
dörtlük nota için bir diyerek bir kere el
çırpılmıştır. Sekizlik notanın el çırparak nasıl
gösterilebileceği sorusuna, öğrencilerden yarım
el çırpma cevabı alınmıştır. Yani elleri kapatıp
açana kadarki süre bir vuruşsa sadece kapatma
ya da sadece açma süresinin sekizlik notanın
süre
uzunluğu
olduğunu
kavradıkları
anlaşılmıştır. Vuruş sayılarını birbirine
eşitlemeleri istenmiştir. Araştırmacı tarafından
yöneltilen “Dört tane dörtlük notanın
oluşturduğu ölçü süresini kaç tane ikilik nota
ile oluşturabilirim?” sorusuna Ö1 şu şekilde
yanıt vermiştir:
Dört tane dörtlük notanın vuruş süresi bir
tane birlik notanın vuruş süresine eşittir.
İki tane ikilik notanın vuruş süresi de bir
tane birlik notanın vuruş süresine eştir. Bu
sebeple dört tane dörtlük notanın ölçü
süresine iki tane ikilik nota kullanarak
ulaşmış oluruz.

Şekil 2. Nota Sembolleri ile Uzunlukları
Araştırmacı tarafından dört dörtlük ölçünün
dört tane dörtlük notaya sahip olduğu
hatırlatılmıştır. Şekil 3’te verilen dört dörtlük
ölçü örneği sınıfta incelenmiştir. Dört tane
sekizlik nota ile iki tane dörtlük notanın
toplamının ’lük ölçüye eşit olduğu ve bir tane
dörtlük nota ile altı tane sekizlik notanın
toplamının ’lük ölçü oluşturduğu ifade
edilmiştir.

Şekil 3. Dört Dörtlük Ölçü Örneği
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Öğrencilerden en az iki farklı süre uzunluğuna
sahip nota kullanarak bu ölçüye uygun başka
örnekler bulmaları, bulunan örnekleri kâğıda
yazmaları ve el çırparak göstermeleri
istenmiştir. Şekil 4’te öğrenci cevaplarından
biri görülmektedir.

Değeri büyük olan notada değeri küçük olan
notadan kaç tane olduğu bulunmuş, ritmik
değer
şemasından
yararlanarak
toplama/çıkarma
işlemleri
yapılmıştır.
Örneğin; ikilik nota ile dörtlük nota
toplanırken ya da çıkarılırken ikilik nota, iki
tane dörtlük notaya dönüştürülmüştür. Böylece
paydaları farklı kesirleri toplarken payda
eşitleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bir doğal
sayı ile bir kesri toplarken ya da bir doğal
sayıdan bir kesir çıkarılırken doğal sayı yerine
birlik nota kullanılmıştır. Etkinlik sürecinden
bir görsel, Fotoğraf 2’de sunulmuştur.

Şekil 4. Bir Öğrencinin Oluşturduğu Ölçü
Öğrencilerin çoğunun istenen ölçüyü doğru
şekilde oluşturdukları gözlenmiştir. Etkinlik
sonunda öğrencilere Ek 1’de verilen çalışma
kâğıdı dağıtılmıştır. Öğrencilerin notaların
sembollerini, sürelerini, ölçü kavramını
öğrendikleri, notalar arasındaki ilişkiye uygun
ölçü
kombinasyonları
yapılabildikleri
görülmüştür.
Etkinlik 2
Etkinliğin amacı, “M.5.1.4.1. Paydaları eşit
veya birinin paydası diğerinin paydasının katı
olan iki kesrin toplama/çıkarma işlemini yapar
ve anlamlandırır.” kazanımı ile ilgili olup
hedeflenen beceri ise akıl yürütme ve
ilişkilendirmedir. Üç ders saatinde uygulanan
bu kazanım için öğrencilerden aynı süre
uzunluğuna sahip notaların değerlerini
toplamaları ve çıkarmaları istenmiştir. Bu
aşamada, Ek 2’de verilen Etkinlik Kağıdı 2
kullanılmıştır.
Öğrenciler aynı süre
uzunluğuna sahip notaların toplanmasında
dönüşüm yapmadan birbirine eklerken, farklı
süre uzunluğuna sahip notaların toplanmasında
Şekil 5’te verilen ritmik değerler şemasını
kullanarak notaların birbirine denk sürelerini
bulmuşlar, ortaya çıkan denk kesir yardımıyla
payda eşitleme işlemini gerçekleştirmişlerdir.

Fotoğraf 2. Öğrenci Etkinlik Kâğıdı 2’yi
Cevaplandırırken
Paydaları eşit iki kesri toplarken; örneğin, ve
kesirlerini toplarken,
kesrinde dörtlük
notadan ( 'den) 3 tane,
kesrinde dörtlük
notadan ( 'den) 2 tane bulunduğu ve
işleminin 3 tane ve 2 tane ’ün toplamı ile eş
anlamlı olduğu ifade edilmiştir. Bu durum,
nota uzunlukları ile vuruş yaparak sezdirilmiş
ve nota görselleri ile gösterilmiştir (Şekil 6).

+
3 𝑡𝑎𝑛𝑒

=
2 𝑡𝑎𝑛𝑒

Şekil 6. Kesirlerde
Notaların Kullanılması

5 𝑡𝑎𝑛𝑒

Toplama

İşleminde

Dersin bu aşamasında, öğrenci ile araştırmacı
arasında geçen örnek bir diyalog şu şekildedir:
Araştırmacı: Bir tane dörtlük nota ile bir
tane daha dörtlük nota ölçüleri toplamı
nedir?
Ö1: İki tane dörtlük notaya denk gelir…

Şekil 5. Ritmik Değer Şeması
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Araştırmacı: İki tane dörtlük notanın kesir
olarak gösterimini söyler misiniz?
Ö2: 2/4
Araştırmacı: Bir tane sekizlik nota ile iki
tane sekizlik notanın süre ölçüleri toplamı
neye denk gelir, kesir halini kim söylemek
ister?
Ö3: Üç tane sekizlik notaya denk gelir,
kesir hali 3/8’dir öğretmenim.

paydaları eşit kesirlerin toplama işlemi ile
devam edilir. Öğrencilerin biri diğerinin katı
olan kesirlerle işlem yapabilmeleri için ritmik
değer tablosu kesir takımı gibi kullanılmıştır.
Notaların süre uzunlukları arasındaki denklik
kullanılarak kesirlerin paydaları eşitlenmiş ve
işlem sonucuna ulaşılmıştır. Bu işlemler
sırasında öğrencilerle geçen örnek bir diyalog
şu şekildedir:
Araştırmacı: İkilik notanın süre uzunluğu
ile dörtlük notanın süre uzunluğunu
toplamamız isteniyor çocuklar, bunun için
ne yapmalıyız?
Ö4: Sürelerinin kaç vuruş olduğu önemli
olabilir.
Ö5: İkilik nota iki vuruşa sahipken, dörtlük
nota bir vuruşa sahiptir.
Araştırmacı: Ritmik değer şemamızdan
yaralanabilir miyiz?
Ö6: Evet öğretmenim, bir tane içi boş
saplının süresi [iki vuruşluk notanın süresi
demek istiyor] iki tane içi dolu saplının
süresine [bir vuruşluk demek istiyor] denk
geliyor. Onun bir tanesinin yerine
diğerinden iki tane kullanabiliriz.
Ö7: Öğretmenim yani arkadaşım demek
istiyor ki, bir tane ikilik nota iki tane
dörtlük notaya denk geliyor. Kesir olarak
. Buradan toplama
ifade edersek
işlemini gerçekleştirebiliriz. İki tane
dörtlük nota bir tane dörtlük nota daha üç
tane dörtlük nota eder. Yani cevap ’tür.
Öğrencilerle geçen bu diyalog sonunda sınıf
tahtasında Şekil 8’de gösterilen işlemler
yapılmıştır.

Öğrencilerden bir diğeri “Aynı nota
uzunluğuna sahip notaları toplarken mesela
dörtlük nota ile dörtlük notanın sürelerini
topladığımızda iki tane dörtlük nota süresi elde
ederiz, demek ki kesirlerde ¼ ile ¼’i
topladığımızda 2/4 elde edeceğiz yani sadece
payları toplamamız yeterli.” şeklindeki
açıklamasıyla konuyu kavradığını ifade
etmiştir. Sınıf genelinden de benzer dönütler
gelmiştir. Bu etkinliğin sonucunda sınıf olarak
"Paydaları eşit olan kesir sayılarının
toplamında paylar toplamı paya, ortak payda
da paydaya yazılarak yeni kesir elde edilir."
sonucuna ulaşılmıştır.
Paydaları eşit iki kesri çıkarırken; toplama
işlemindeki basamaklar tekrarlanıp, eklemek
yerine çıkartılmıştır. Şekil 7, bir çıkarma
işlemini örneklemektedir.

3 𝑡𝑎𝑛𝑒

2 𝑡𝑎𝑛𝑒

Şekil 7. Kesirlerde
Notaların Kullanılması

1 𝑡𝑎𝑛𝑒

Çıkarma

İşleminde
+

Paydası diğerinin katı olan iki kesirle toplama
işleminde ise notalar süreleri eşit notalara
dönüştürülerek işlem yapılmıştır. Örneğin;
işlemi yapılırken paydası büyük olan
kesir daha küçük bir nota uzunluğuna sahiptir
ve bu yüzden paydası küçük olan kesir yani
nota uzunluğu büyük olan kesir uygun bir sayı
ile genişletilerek uzunlukları eşit notalara
dönüştürülür. Örneğimizde ’in nota uzunluğu
2 vuruş iken, 'in nota uzunluğu 1 vuruştur.
İkilik notanın uzunluğu, 2 tane
notanın
uzunluğuna eşit olduğundan ritmik değer
şemasından yararlanılarak bir tane ikilik nota=
) şeklinde yazılır ve
2 tane dörtlük nota (

Şekil 8. Paydası Eşit Olmayan Kesirlerde
Toplama İşlemi
Bir doğal sayı ile bir kesri toplama işleminde
doğal sayı yerine birlik nota kullanılmıştır.
Mesela 3 doğal sayısı için üç tane birlik nota
süresi kullanılmıştır. Şekil 9’da gösterilen
2
örneğinde yine öğrenciler ritmik değer
şemasından faydalanarak iki tane birlik notanın
sekiz tane dörtlük notaya eş değer sürede
olduğunu (2
) hesaplayıp, sonrasında
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paydası eşit iki kessrin toplamı ile aynı yoolu
izlemişleerdir.

eşşit olan keesirlerdeki ggibi devam edildiği
biilgisine ulaşııldığı görülm
müştür. Öğreenciler bu
işlemleri yapaarlarken ritm
mik değer şem
masından
yaararlanmışlarrdır.
Etkinlik 3
M.5.1.4.2.
M
“Paaydaları eşitt veya birinin
n paydası
diiğerinin paaydasının kkatı olan kesirlerle
to
oplama ve çıkarma işlemleri gerektiren
g
prroblemleri çöözer ve kuraar.” kazanımıı ile ilgili
ollan ve üç ders saatiinde uygulaanan bu
ettkinliğin am
macı müzikkle ilişkileendirilmiş
prroblemler kullanılarak
k
öğrencilere problem
çö
özme, iletişiim, akıl yürrütme, ilişkiilendirme
Burada
beecerilerinin
kazandırrılmasıdır.
öğ
ğrencilere biir bestenin öölçüsü ile bu
u besteye
aiit bazı notalaarının süre uzzunlukları veerilmiştir.
Araştırmacı
A
taarafından “H
Her müzik paarçası bir
öllçüye sahiptiir. Bu ölçü, her bir müzik çizgisi
arrasındaki notta değerlerinnin toplamınaa eşittir.”
haatırlatması yapılarak ööğrencilerden
n müzik
paarçalarında eksik kalaan nota deeğerlerini
bu
ulmaları isttenmiştir. E
Eksik kalan
n ölçüyü
taamamlamak için hangi öölçüye sahip notaların
ku
ullanılması gerektiği ssorulmuş ve
v örnek
ollarak verilenn bir problem
min çözüm aşamaları
a
geerçekleştirilm
miştir.

+
2
Şekil 9. Bir Doğal Saayı ile Kesir Toplamı
Paydası diğerinin kaatı olan iki kesirle
k
çıkarm
ma
işlemindde notalar süreleri eşit olan notalaara
dönüştürrülerek işllem yapılıır. Paydaları
birbirininn katı ollan kesirlerri çıkarırkeen,
toplama işlemindeki ile aynı işlem basamakları
uygulanıır. Ancak en
e son aşaamada eklem
me
yerine çıkarılır. Örneklendirm
Ö
mek gerekirrse
için işlem baasamakları Şekil 10’daaki
gibidir. Bir doğaal sayıdan bir kesrrin
çıkarılmasına örnekk olarak veerilen 2 1
işleminee ait çözüm
mleme ise Şekil 11’deeki
gibidir.

-

Prroblem: Beste ′lük ölçüüye sahiptir. Bir tane
dö
örtlük bir tane ikilik nota kulla
anılmıştır.
Ölçüyü
Ö
tamaamlamak iiçin gereklii notayı
bu
ulunuz.

=

Prroblemin çözzümü için öönce plan yaapılmıştır.
Akıl
A
yürütmee stratejisi kullanılarak çözüme
ullaşılabilir. Problemde
P
bbestede bulunan nota
miktarları
m
topplanıp, ulaşşılmak isten
nen ′lük
öllçüden çıkaarılarak ihttiyaç duyullan nota
bu
ulunabilir. Ölçüde
Ö
dörtt tane dörttlük süre
ollması gerektiği soruda vverilmiştir. Ölçüde
Ö
bir
taane dörtlük bir tane ikkilik nota ollduğu da
veerilen bilgileer arasındaddır. İstenen ise ’lük
öllçüyü tamam
mlamak için ihtiyaç duyu
ulan süre
yaani nota uzunnluğudur.

Şekil 100. Paydası Eşit Olmayyan Kesirlerrde
Çıkarmaa İşlemi

2

1
1
4

=

Daha
D
sonra pllan uygulanm
mıştır. Bunu
un için şu
işlemler gerçeekleştirilmiştir:

Şekil 11. Bir Doğal Sayı
S ile Kesrrin Farkı

’lük ölçüü dört tane ’ee eşittir.

Bu etkinnliğin sonuccunda payddaları birbiriine
eşit ya da
d birbirinin katı
k olan kessirlerle toplam
ma
ve çıkarm
ma işlemi yaapılırken eğeer paydalar eşit
e
değilse önce denk kesirlerdenn yararlanarrak
paydalarrın eşitlendiğği, sonra işlleme paydaları

olup, ihtiyyaç olan süre bir
dörtlüktürr (
106
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Son aşamada, çözüm kontrol edilmiştir.
Kontrol için problemde verilen dörtlük nota ve
ikilik nota ile sonuç olarak bulunan dörtlük
nota toplanarak
’lük ölçüye ulaşılıp
ulaşılmadığına bakılmıştır.
.
Sonucun doğruluğu görülmüştür.
Ders farklı bir problem ile devam etmiştir.
Araştırmacı, “Ayşe, önce 2/4’lik tempoda bir
marşın ritminden bir ölçü, ardından 6/8’lık
tempodaki slowrock ritminden bir ölçü
seslendiriyor. Ayşe 4/4’lük tempodaki bir
ölçüyü ne kadar aşmıştır?” problemini
öğrencilere sormuştur. Bu soruya karşı Ö8
kodlu öğrencinin yanıtı şöyledir: “2/4’lik
tempo ile 6/8’lık tempoyu toplamalıyız, çünkü
ikisinden de bir ölçü kullanılmış öğretmenim.
Daha sonra bulduğumuz sonuçtan 4/4’lük
tempoyu çıkarmalıyız ki ne kadar aştığını
bulabilelim.” Derste çözülen problemlere bir
diğer örnek Şekil 12’de verilmiştir.

Fotoğraf 3. Öğrencilerin Sürece Katılımını
Temsil Eden Bir Fotoğraf

SONUÇ ve ÖNERİLER
Öğretim programları hazırlanırken diğer
disiplinlerle ve günlük hayatla değerler,
beceriler
ve
yetkinlikler
çerçevesinde
bütünleştirilmiş
olması
dikkate
alınan
hususlardır (MEB, 2018). Beşinci sınıfa devam
eden 23 öğrenci ile gerçekleştirilen bu çalışma,
kesirlere yönelik müzik teorisinde yer alan
nota ve es değerleri, ölçü, vuruş gibi kavramlar
ele
alınarak
hazırlanan
etkinliklerden
oluşmaktadır.
Disiplinlerarası
yaklaşımla
gerçekleştirilen
bu
etkinlik
sürecinde
öğrencilerin
derse
katılım
noktasında
motivasyonlarının yüksek olduğu gözlenmiştir.
Nota bilgilerinden yararlanarak kesirleri
oluşturma sürecinde hem zihnen hem de
fiziksel olarak aktif rol oynamışlardır.
Başlangıç olarak gerekli ön bilgilerin verilmiş
olması süreç içinde bir problem ile
karşılaşılmasını önlemiştir. Etkinlikler içinde
öğrencilere yöneltilen sorularla öğrencilerin
bilgiye ulaşmaları sağlanmış, bu bilgiler
üzerine sınıf ortamında tartışılmış, netice
olarak kavramlar ve genellemeler üzerinde
ortak kararlara varılmıştır.

YAĞ SATARIM, BAL SATARIM

Yukarıda “Yağ satarım, Bal satarım”
şarkısının notaları verilmiştir. Bestecinin
yanlışlıkla sildiği soru işaretli yerlerdeki
notaları bulabilir misiniz?
Şekil 12. Etkinlik 3’te Öğrencilere Yöneltilen
Problemlerden Birisi

Etkinliklerin sonunda öğrencilerin kesirlerle
işlemler ile bu işlemleri gerektiren problemleri
çözme/kurma
kazanımlarını
kavrama
konusunda
olumlu
yönde
ilerledikleri
gözlenmiştir. Bu durum, matematik ve müzik
ilişkisini inceleyen önceki çalışmaların
(Courey vd., 2012; Jones & Pearson, 2013)
elde ettiği bulgular ile uyum göstermektedir.

Böylece kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi
gerektiren problemler çözülmüştür. Hazırlanan
etkinlik kâğıtları ile öğrencilerin bireysel
çalışmaları sağlanmıştır. Öğrencilere süreç
içinde ulaşmaları beklenen kavram ve
özelliklere yönelik sorular yöneltilmiş,
öğrencilerin doğru bilgiye kendilerinin
ulaşmaları için çaba gösterilmiştir.
Sınıf
ortamında çözümlerin tartışılması esnasında
cevap vermek isteyen öğrencilere söz hakkı
verilmiş, öğrencilerin verdikleri cevaplara
diğer öğrenciler fikir ve eleştirilerini
sunmuşlardır. Paylaşılan son etkinliğe ait bir
görsel Fotoğraf 3’te verilmiştir.

Paydaları eşit kesirleri toplama/çıkarma
kazanımına yönelik etkinliklerde öğrenciler,
aynı süre uzunluğuna sahip notaların değerleri
ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilmişler, farklı
süre uzunluğuna sahip notaların model alındığı
etkinliklerde ise ritmik değer şemasını
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kullanarak değeri büyük olan notanın kaç tane
değeri küçük olan nota ile oluşması gerektiğini
bulabilmişlerdir. Böylece paydaları farklı olan
kesirleri toplarken ya da çıkarırken payda
eşitlemeleri gerektiğini kavramışlardır.

işlemler” ve "oran-orantı” alt öğrenme
alanlarında nota bilgisinden yararlanılarak
benzer
etkinlikler
ile
öğretim
zenginleştirilebilir. İlerideki araştırmalarda
“kesirlerle çarpma işlemi” ve “oran” alt
öğrenme alanlarında müzik ile ilişkilendirilmiş
matematik öğretimi yapılarak matematik
dersinin
kavramsal
öğrenmeye
etkisi
araştırılabilir.

Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi
gerektiren problemleri çözme kazanımına
yönelik hazırlanan etkinlikte ise öğrencilerin
müzik parçalarında eksik kalan nota değerlerini
bulabildikleri görülmüştür. Sonuç olarak,
müzik teorisinden yararlanılarak matematik
öğretimine yönelik hazırlanan etkinliklerin,
öğrencilerin kesirlerle ilgili bilgi ve becerileri
üzerinde olumlu yönde etki gösterdiği
izlenmiştir.
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Ek 1
Etkinlik Kağıdı 1
1)

Her sesli ve sessiz notayı tanımlamak için kesirleri kullanınız.

2)

Şekil üzerinde verilen renklerin hangi notalara ait olduğunu bulunuz.

a)

b)

c)
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Ek 2
Etkinlik Kağıdı 2

1)

Haydi toplayalım.

2)

Aşağıda verilen notalara karşılık gelen süreleri yazarak, hesaplamaları yapınız.

3)

Aşağıdaki tabloda boş kutucukları doldurunuz.
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