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ÖN SÖZ 

İletişim ve sanat bağlamında; müziği ilk kez bir İLETİŞİM 
SANAT! olarak tanımlayıp, yorumlama savıyla ortaya çıkan bu dok

tora tez çalışması; sözkonusu alanda bir 11 bilinçlenme temelini" 
atma görevini yüklendiği için gerek üzerime aldığım danışmanlık 

işlevinde, gerek böyle bir işlevin çetrefil boyutlarında, çalış

mayı ytirUten tez. sahibinde; iletişim kavramınJ.n sanat ve toplum 
düzleminin ilginç, ·aynı zamanda özgün gerilimlerini yaratnuştJ.r. 

Gerçi bütün sanat dallarının insanı insana yaklaştıran 
bir bakJ.ma kişiyi "insan" yapan özellikleri varsa da; bu alanda· 
her halde müziğin iletişim sanatJ. olarak taşıdığı üstünlük; di
ğerlerinden biraz daha önde gelmektedir. 

Ayrıca bilindiği gibi, müzik salt insanın yarattığı bir 

sanat dalı değil; belki onun doğadan aldığJ. ya da kazandığı bir 
"doğal olgudur". Başka deyişle, müzik insandan önce doğanın ya
pıaJ.nda bulunmaktadJ.r. Müziğin temeli olan "ses", ona bağlı 
"ritm11 , 11 arm::ıni 11 gibi kavramlar; esen rüzgarın sesinden, kuşla
rın ötüşünden, kıyıları döven dalgalara kadar uzanan bir sonsuz
luk evreninde, kendilerini apaçık belirtmişlerdir. Doğaya bu ka
dar bağımlı olan mUzik; insanın gerek iç dünyası, gerek dış dün
yası ile ilişkilerini dü zenlemede, doğal algı ve tepkilerini or
taya koymada, onu en çok etkileyen bir iletişim sanatı olmuştur. 

İnsanların birbirleriyle anlaşmalarında "yazı", "söz" ve 

diğer 11 davra nışn alanlarından ÇJ.kan iletişim sanatlarının hiç

biri, mUziğin yerini tutamamı ş; ancak ·anun tamamlayıcısı olmuş

lardır. Bunun nedeni, müziğin insanı anında içine alan bir 
"iletişim atmosferin!••, saniyelerle yarışJ.rcasJ.na yaratma gücün

de olmasJ.dır. Başka deyişle, müziğin insanlar üzerindeki etkiai

ni doğrudan gösterip; dalaylı yollarJ. kullanma gereksinimi duy

mamasJ.dJ.r. 

,:. 



Buraya kadar yapmaya çalıştığımız açıklamalar; bir- bakı
ma, bu tez çalışmasının müziği hangi boyutlarda ele aldığını da 
göstermektedir. Sözkonusu e.le alışın özcesi, müziğin bir ileti
şim sanatı ve kurumu bağlamında., nasıl bir eğitim, öğretim kalı
bına alınabileceği; bunun Türkiye'deki gelişme çizgisinin, ne 
yönde boyutlandırılacağıdır. 

Bugüne kadar kuşkusuz, birçok Ulkede olduğu gibi, 
Türkiye'de de müzik ve eğitimi Uzerine çok şeyler yazılmış söy

lenmiştir. Ancak hiçbirinde müzik, "iletişim kavramı" ve "bilimi" 

çerçevesinde ele alınmamıştır. Çağın en hızlı gelişen bilim alan

larından o.lan ileti'şim; kendi özgün kavram, analiz ve yaklaşını
larıyla, günümüze kadar çok bilindiği varsayılan bilim alanları 
ile bunlara bağlı konu ve sorunlara yeni bir aydınlık getirmiş, 
bilinmeyen karanlık noktaları ortaya çıkarmıştır, çıkarmaya da 

devam etmektedir. 
\ 

MU ziğin iletişim kavramları ve bilimi çerçevesinde eği ti-
mi ile öğretimine, yeni bir bakış açısı getirme çabasının çetin 
engelleriyle yoğun uğraşma "mücadelesinin'1 verildiği bu tez ça
lışmasında Ali CE1'IALCILAR, babasının müziğe olan tutkusundan da 
kazandığı yetenek, ve özveriyle; söz konusu çetin çalışma alanı
na müziktekine benzer bir 11 ritm11 ve "armoni" getirme çoşkusunu 
taşınuştır. Sonuçta ortaya bir "beste" çıkmıştır. İyi nri olmuş

tur; yoksa kötü mü? Onu artık zaman gösterecektir. Umudumuz, yö

netme sorumluluğu taşıdığımız bUyUk uğraş verilen bu çalışmanın; 
mU ziğin akademik alanında "iyi bir beste" olma niteliğini her 

zaman göstermesi ve yeni araştırmacılara, iletişim sanatı ola
rak, mU zik üzerinde çalışmalarına güç ka tma sı dır. 

15 Ağustos 1985 

Prof.Dr.İnal Cem AŞKUN 
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l_SANAT VE iLETiSiM 

Sanatın doğuşunu insanoğlunun varoluşu ile birlikte dUşUn
me.k gerekmektedir. Doğaya karşı korunmayı başar:ıın insan,gerekain
melerini karşılamak için çevresini, diğer bir deyişle doğa.YJ. de
ğiştirme, ona yeni biçimler verme çabasına girmiştir. Doğadaki 
maddeleri araç biçimine getirmesi, çeşitli benzetme ve dU zenleme
ler gibi benzeri arayışlar ve çabalar sürecinde sanat oluşmaya 
başlamıetır. Bu çaba ve arayışlar her dönem ve toplumda farklı
lıklar göstermiştir. Bir görüşe göre "BUtUn sanat zamanla koşul
ludur ve ancak tarih ·içinde belli bir zaman:ı.n düşUnoelerini, is
teklerini, gereksinmelerini,umutların:ı. yanaıttığı ölçüde insanlı
ğı temsil eder" (1). Duyan, düşUnen ve duygulu bir varlık olan 
insan çok öncelerinden başlayarak ve kendiliğinden gUzel sanat 
belirtilerini dışa vurmaya çalışmıştır. Bu belirtilerini diğer 
insanlar tarafından beğenilmasini istemiş, bu ise en gUzelini 

yapabilme biçiminde sUregelmiştir. inaanda varolan yaratıcılık 
gUcU ve isteği çeşitli sanat UrUnlerinin oluşmasıyla, insan top
luluğunun görUşte, duyuşta ve yaşamda canlı kalmasını sağlamış
tır. 

İletişim bağlamında sanatın amacını, ken.dimizce gUzel ol
duğuna in.andığımız beğenilerimizin. istemlerimizin, duyuş ve dU
eUncelerimizin ürünleri olan yaratı ve gösterimierin diğer kişile
re iletilmesi olarak tanımlıyabiliriz. 

TUm yaşantısı boyunca sUrekli bir arayış içinde bulunan 
insan; duyuş, düşUnüş ve yaratılarını diğer kişilere iletme gerek
sinimini duymuştur. Bu; gerçekte bir iç o.luşun, dışa aktarılması 
olup sesler, renkler, çizgiler, sözler, biçimler ve araçlarla di
le getirilmeye çalışılmıştır. Yaşamın tUmüyle bir sanat olduğunu 
dUşUnerek bu yaşantıda somut nesneleri görerek, yaşayarak ya da 

(l) ERNST FICHER 11 .Sanatl.n Gereklil11• Türkçesi: Oevat ÇAPAN 
E Yayl.nları, Isian6u1 1980, s. 3. . 
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görülmez soyut düşün ve duygulanımları tasarlayarak, sanatla do
laylı ya da dolaysız ilişki içerisinde bulunabiliriz. Bu ilişki
ler kişinin belirtilen olgular karşısında kendi doğal yapısı ge
reği, bunları algılayan duyu organlarını harekete geçirmesiyle 
bir uyarılış, kavrayış ve davranışlarla biçimlenmektedir. 

Kişinin ussal olarak uyarılışı duygu, düşün ve davranışla
rının değişim ve gelişim sürecinde bazı sanat dalları, bireyin do
ğayla, yaşamla etkileşimi sonucunda oluşmaya başlamıştır. İşit
sel sanatlar olarak (müzik, edebiyat) görsel sanatlar olarak (re
sim, heykel, mimari, fotoğraf) hem görsel hem işitsel olarak (si
nema, tiyatro, opera gibi) türlere ayrılnuştır. İnsanın tUm yaşa
mındaki yaşanmış ya da yaşanacak her olay söz konusu sanat türle
riyle ilişkilidir. Sana tın insanlığın yaşam değerleriyle bir ko
şutluk göstermesi yaratıcılık gücü olan inaanın insanlarla, küwe
lerle, kitle ve toplumlarla ilişkiler içerisinde bulunmasıyla ve 
böylece sanata toplumsal bir görünüm vermesiyle açıklanabilir. 

Tarihi süreç içerisinde sanatı ve onun ürünlerini~ilişkili 
olduğu toplumun tarihsel dönemi ve kültürü içerisinde ele alıp 
değerlendirmek gerekir. Bu ise başka bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır (2). Gerek tarih ~ncesi dönemde gerek daha sonraki 
uygarlık. dönemlerinde sanatçının esin kaynağı, onun özel yaşamı 
olmuş, sanat toplumsal yaşamla birliktelik göstererek gelişmiş
tir. 

(2) 

( 3) 

TOLSTOY sanat olayını şu sözlerle açıklamaktadır: 

"İnsanın bir zaman duymuş olduğu bir duygusu 
kendinde canlandırdıktan sonra aynı duyguyu başka
larının duyabilmeai için hareket, çizgi, renk, 
ses ya da sözcüklerle belirlenmiş biçimler aracı
lığı ile onlara aktarılmasıdır" ( 3). 

Bu. konuda an-ıntılı bilgi için bakınız; 
İBRAHİM ARMAGAN, Toplumsal Yapı, Bilim ve Sanat, Ege Üniver
sitesi Güzel Sanatlar Fak. Yay.: 5, İzmir 1982, s. 159-160. 
BOZKURT GÜVENÇ, İnsan ve Kültür, Üçüncü Basım, Re IIIZii Ki tap
evi Yayınları, İstanbul 1979Q . 
MEHMET DOGAN, 100 Soruda Estetik. Gerçek Yayınevi, Ocak 1975, 
s. 145. 
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Tolstoy sanatın duyuş ve yaratıların çeşitli işitsel ve görsel 
kanallarla topluma iletilmesi olayı olduğunu belirtmiştir. Böy
lece sanat insanlığın ortak malı, ortak yaşam alanı ve ortak 
iletişim aracı olmuştur. 

Sanat ile ilişkiler ya salt olarak genel yapı özellikle
riyle ve anlatım öğ.elerine yeni katkı ve değiştirmelerde bulunu
larak; ya da onun iletilerini, bildirilerini birey, küme, kitle 
ve topluma iletabilmesi için iletişimsel işlevinden yararlanıla-

. rak ele alınabilir. Bu her iki öğe, sanatın vazgeçilmez özellik
lerindendir. Bunları gerçekleştirmek, topluma bir takım iletile
rin değişik biçim ve görünümdeki anlatım biçimlerinin bütünü 
olan sanat ile iletebilmek sanatçının görevidir. Hedef insan'dır. 
Önemli olan onun duygu, ilgi, düşün, özlem ve gereksinmelerine 
değişik anlatım biçimleri ile ulaşabilmektir. Bu istek, tUm in
sanlık tarihi boyunca vazgeçilemez bir zorunluluk olarak süregel
miştir. 

n ( ••• ) sanatın bize yeni bilgiler, yeni yaşan
tılar yeni değerlendirmeler, yeni iradi tepiler 
de getirme olanağına sahip olduğunu düşünelim, sa
nattan bizim bUtUn bunları alabilmemiz, sanat ya
pıtlarının i<;inde kendine özgU görüntüsel işaretler 
halinde barınan ve anlamını kavrayıp (kodunu çöze
rek), özUmlexebileceğimiz bir sanatsal bildirimin 
varlığına bağlıdır ancak" (4). 

llir görUşe göre tUm sanatlarda iki genel özellik bulunmaktadır: 
Birincisi sanat bir iletişim anıatımı içerisinde bir mesaj içer
mektedir; ikincisi ise sanatın bir gizemlilik duygusu uyandırdı
ğıdır. Diğer bir deyişle, aklın kavrıyabildiğinden daha başka 
bir takım nesnelerin varolduğu duygusunu vermesidir. Bir görüşe 
göre de her sanat yapıtının insanda bir .takım duygulanımlar ya
ratarak bunları bizim düşüncemize sunmasıdır. Onları görUlUr, 

(4) MDISSEJ KAGAN, Güzellik Bilimi Olarak Sanat ve Estetik, 
Türkçesi: Aziz Çalışırlar, Altın Kitaplar Yayınevi, 
Mart 1982, s. 460. . 

..._ __________________________ ----··· 



-4-

işitilebilir ya da herhangi bir biçimde algılanabilir bir simge 
durumuna getirebiliriz ( 5). 

Sanat, bir toplumun kUltUrel değerlerini yansıtabilmekte, 
işlevsel olarak ta toplumun değerlerini vurgulayabilmektedir. Sa
nat bireysel yaratıcılığın ve psikolojik anlatımcılığın bir UrU
nUdUr .. ve toplumun diğer U yelerine iletilmesi gerekmektedir. ÇünkU 
sanat, sanatçı yönUndan kendi bireysel işlevlerinin yanısıra, top
lıımsal bir takım işlevlere sahiptir. Sosyo-kUltUrel bir fenomen 
olarak ele alınması ile sanatın kUl tUr sUrecindeki görünümünUn 
iletişim aoısından ne denli önemli olduğu görülecektir. 

iletişimi kısaca insanlar arasındaki duygu, düşünce ve 
bilgilerin kişiden kişiye aktarılmasını sağlayan yöntemlerin tü
mU olarak özetliyebiliriz. İletişim öğrenme ve tanımlama uğraşı
sı içinde başlar. Bu yöntemleri halleğimizde oluşturmak ve sonuç
ları diğer kişilere aktarmak için bazı iletişim modellerine, ba
zı kurallara ya da bağlantı kurabileceğimiz gelenaklere başvur
mamız gerekmektedir. Bu modellerin yetersiz olmaları halinde bun
ları değiştirebilmekte ya da dUzeltip genişletebilmekteyiz. İle

tişim sürecini oözUmlemek için dUzgUnlük ve yararlılık ilkesiyle 
bu sürecin öğeleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi için dUzen
lenen bu modelle~kendi içlerinde birer toplumsal kurum görünü
mUndedirler. Diğer kişilere karşı bir takım davranışlar, sesle
niş biçimleri, tonla:r, stiller zamanla toplumsal etkilerle güçle
nen kurumlar içinde ~ekillenmişlerdir. Ancak oluşturulan bu mo
delleri etkin bir biçimde kullanabilmemiz ve onlardan yararlana
bilmemiz için oldukça güç bir uğraş vermemiz gerekmektedir. Di
lin tarihi bu tUr bir uğraşın göstergesidir (6). 

İletişimde bilgi, dUşUnce, duygu ve davranış aktarımları 
değişik biçimlerde olabilir. Yazılı ve sözlü olduğu gibi renk, 

(5) EVELYN PAYNE HATCHER, Visual Metaphors A Formal Analysis Of 
Navoja Art, U.S.A, 1972, s. 3-4. 

(6)RAYMOND WILLAMS, Communications, Penguin Books,London 1962, 
s. 17-19. 



-5-

ses ve görüntti gibi insanın duygu, düşünce ve davranışlarının de
ğişik anlatımları biçiminde dile gelebilir. Bu sUreç içerisinde 
iletileri kimin kime, nasıl ve ne biçimde, hangi yol ve yöntem
lerle iletildiği konusu önem kazanır. Diğer bir konu olarak da 
iletilerin alıcılardan tepkisini ne kadar iyi görebilir ve değer
lendirebilirsak iletiler konusunda yeni eklemaler, değiştirmeler 
ya da dUzeltmeler yaparak, gelebilecek tepkileri olabildiğince 
azaltabiliriz. İletişind genelde gerek kaynak gerek kanal anlamın
da kullanabildiğimiz gibi, mesajlar (iletiler) bUtUnü olarak alı
cı durumunda bulunanı etkiliyen her olguyu içerdiğini söyleyebi
liriz. Bu bağlamda etkili ve anlamlı bir iletişimle çatışan nes
ne gUrUltU olarak nitelendirilecektir. iletiler kaynak tarafından 
denetle ne bilir. Ancak dialeyenin neyi işi ttiği nasıl algıladığı 
ve işittikleri konusunda ne dUşUndUğUnU denetlemesi oldukça gUç 
görünmektedir. İletiler anlaşılması güç· ya da tartışmalı olduğun
da dinleyicinin gUrUltUsU etkili ve kuvvetli olacaktır. Bu neden
le gerçek anlamdaki bir iletişimin anlaşılabilir nitelikte olma
sı gerekmektedir. Herhangi bir ileti için dinleyicinin görüşünü 
değiştirmek ya da bir diğerine geçirmek, oldukça gUç olabilir. 
Bu nedenle yeni bir görüş noktası yaratmak, etkili bir iletişim 
için en geçerli olanıdır ( 7). 

İnsan, yapısı gereği organları ile tUm sanatlarla ileti
şim kurabilmektedir. El yardımıyla resim, yazı, heykel; ağzı ile 
ses ve konuşmayı; gözleriyle resim, fotoğraf, sinema ve tiyatro 
gibi görUntU sanatlarını; bazı bedensel hareketleriyle dans~ ku
lağı ile müziği yaratabilir. Böylece beyni biçimlendirmede algı, 
görme ve duymaya dayalı işlevleri gerçekleştirebilmektedir. Müzik, 
tUm bunlar arasında işitmeye yönelik bir sanat olup, yerine göre 
yaşamı yorumlıyabilmekte, yaşam ortamını değiştirebilen bir olgu 
olabilmektedir. 

(7) HATCHER, s. 4. 
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Her sanat dalı kendis,ine özgU bazı biçimsel ni teliklar 
(formlar) taşımaktadır. Bu formlar bazı simgesel biçimlerde görUl
mektedir. Bunlar: resimde renkler, çizgiler, mUzikde sesler, toa
lar biçimindedir. Bu formlar olmadan diğer bir deyişle görülebi
len, işitilebilen simgeler olmadan sanat ile bir iletişim kurmak 
oldukça gUçtUr. İşitilebilen simgelerin. bir bütünü olarak tanım
lıyabileceğimiz ııi.tzik, kendine özgU dili ve yapısıyla inaanın 
duygu ve dUşUncelerine seslenebilen bir sanat dalıdır. İnsan se
si iç ve dış dünyamız ile iletişim kurabilmemizi sağlayan en te
mel anlatım aracıdır. Sözlü mUzikte (şarkı) insan sesini kullan
ma.mızın nedeni, duygu ve düşüncelerimiz! gerek kendimize, gerek 
çevremizdekilere en etkin ve çabuk olarak özUmaeyip, iletebilme
mizdendir. Söz. ve ni!ziği en etkili bir biçimde birleştirmesini 
bilen insan, birbiriyle anlaşmada en etkili yöntemin bu olduğunu 
tUm insanlığa kabul ettirmiştir. 

Canlılar tarihi süreç içerisinde edindikleri çeşitli ve 
değişik bilgi ve becerileri, kazandıkları deneyimleri, önceleri 
kendilerine özgU ilkel sayıla bilecek yöntemlerle, sonraları daha 
bilinçli bir biçimde gerek içinde bulundukları topluluğun üyele
rine gerek diğer kişilere iletmeye çalışmışlardır. Bu olgu.canlı 
yapısının kaçınılnaz bir gerekliliğidir ve tüm tarih sürecinde 
bu gibi iletilerin örnekleriyle doludur. Bu ileti yöntemlerinden 
biri olan mU zik kendi ge.lişim çizgisini tarihi .süreç içerisinde 
tamamlayarak gelişimini sUrdUrmUş,bir iletişim aracı ve sanatı 
olarak canlılar arasında etkin ve sürekli bir olgu olarak kal
mıştır. 

Antropolojik verilere göre sesli.işaretlerden en anlamlı 
ve etkilisi olan şarkı söylemenin,konuşmadan çok daha önceleri 
geliştiğini tiğreniyoruz. insanoğlu, önc.eleri birbirleriyle ileti
şim kurmada, iç gUdUael olarak geliştirdiği bir takım işaret ve 
çıkardığı anlamsız sealere daha sonraları biçim ve anlam kazan
dırım.ş, sözcUk ve işaretlerle anlatamadığı bir takım duyguları 
düzenlenmiş sesler yardımıyla anlatmaya çalışmıştır. Böylece, 
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tsnceleri konuşma yeteneği gelişmeyen insana, bu tür bir ses alış 
verişi birbirle.riyle iletişim kurabilmeda pratik bir çözüm geti
rebilmiştir. Kişilere birtakım evrensel gerçekleri daha etkili 
bir biçimde iletmede rıtJzik,etkin bir araç olmuştur. Sözcükler 
nesnelere ve hareketlere ilişkin olup gerçek dUnya ile ilişki kur
mamıza yardımcı olur. İç dünyamızın görünümünü yansıtan müzik, 
varlığımızın öt.esinde daha etkili bir gerçeğe ilişkindir. Sesi bi
çimlendirerek yapılan müzik, inaanları sözcüklerden daha :t'azla 
etkilemekte, btsylece sonsuz ve evrensel gerçekleri ortaya kayabil
mektedir (8). 

İnsanın varoluşuyla birlikte ilk sanatsal ilişkiler, mü
zikle başlamıştır. En çabuk gelişmiş olan işitme organı ile in
san~doğadaki sesleri duymuş, anlamaya çalışmış, benzetmeler yapa
rak bu sesleri tanımaya başlamıştır. Daha sonraları doğadaki bu 
seslere egemen olmaya başlayan insan; bu seslerin besteaini yap
maya koyulmuş; bu besteyi ytsnetmek istemi.ştir. Doğada varolan 
seslerin oluşturduğu sesler topluluğu içerisinde yerini alan in
san, sonuçta bu sesler topluluğunu yönetmiş başka bir deyişle 
orkestra yöneticisi, şe:t'i olma durumuna kadar gitmiştir. 

Simgesel bir anlatım biçimi olan müzik, evrenin biricik 
ortak dilidir. İnsan yaşamındaki yeri ve önemi ise, kişinin du
yarlılığı ile birliktelik göatermeaindedir. Kişinin bu duyarlı
lığı, müziğin temel anlatım öğelerini oluşturan ritim, melodi 
(ezgi), armoni ile kurulan iletişim ve etkileşimin bir sonucu 
olabilir. Zamanın duyguya, düşüneeye ve bir anlatıma uymasıyla 
varolan ritim; ses uzunluklarını belirli düzenlere konulmasıyla 
ezgileri ve ezgilerin birbirleriyle .ilin ti.leri sonucu uyumu oluş
turmuştur. Böylece bu sana tın c:sğe ve kuralları uygarlık tarihi 
ile birliktelik göstererek yeni yeni biçim ve akımları berabe
rinde getirmiştir. 

(8) YEHUDİ MENUHİN, The Man And The Music. İnsan ve Müzik TV 
Dizisi, TRT Yay. 18 lkim i9S2. 
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Bir iletj.şim sanatı olarak mUziği benimaemek, onu bir du
yuş, bir görUş ''e anlayışla bir anla·tım biçimi olarak görmek, kav
ramakla ve bir dinleme, iletiler zinciri olarak bağlantılar kur
mak, anlıyabilmEıkle gerçekleşir. MUziğin temel anlatım öğeleri 
olan ses, ritim, ezgi, armoni ve tonlarikendi dil yapısıyla ki
şinin duygu ve dUşüncelerine seslenebilen, anlaşılabilirliğinin 
sağlanması daha kolay olan bir iletişim sanatıdır. Gerçekte sana
tın bir iletişiin olduğunu dUşUnUrsek, inaanı anlaruada, müzik sa
natının etkin bi.r iletişim biçimi olduğunu söyliyebiliriz. 

İletişim sürecinde hemen tUm mUzikçiler (besteciler) mü
ziklerini Uretir·lerken eserlerinin hangi biçimde, hangi mUzikal 
özellikler ve teknikte olduğunu bilmektedirler. önemli olan ile
tilen .mUzikal iletilerin dinleyenlerin müziğin tüm öğelerinin ye

terli olabilecek bir anlam bütUnlUğU içerisinde algılıyabilinme
sinin sağlanmasıdır. Dinleyenlerin bu müzikal öğeleri yaşayabil
mesi, zaman zaman yorumlıyabilmeai gereklidir. Bu ise müzikçiler
dan çok mUziği iletanıerin (İcrası-Yorumlayıcı) bir iletişim so
runsalı olarak k.arşımıza çıkabilir. Wziğe verilecek anlam, ya
pıtın çalınışını,dolayısıyla iletişimi kolaylaştıracakı böylece dia
leyenin duyacağı müzikal hazzı arttırabilecektir. 

2_ILETISIM SANATI OLARAK MUZIK VE DiGER 
SANATLAR iLE iLiŞKiSi 

İnsanoğlu tüm yaşana boyunca doğada ve onun anlatım öğe
leri olan seslerle etkileşim içerisinde bulunmuştur. Bu etkile
şimler insanoğlunun varoluşundan bu yana aüregelmiş, bu arada ko
nuşmayı öğrenmeden çok önce birlikte şarkı söyleme.yi öğrenmiş

lerdir. Doğanın kendi yapı sı nda varolan çeşitli sesleri insan, 
yapısı gereği duyu organıarı ile duymuş; anlayıp, algılamaya ça
lışmıştır. önceleri bu sesleri çeşitli doğa güçlerinin sembolle
ri olarak yorumlayan insanoğlu, henUz gelişmeyen dil-sözcUkler 
dağarcığı nedeniyle içgUdUlerini, inançlarını ve bazı bedensel 
anlatımlarını sesler bUtUnlüğü içerisinde vermeye çalışmıştır. 
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En eski çağlardan beri insan sesi insanların birbirleriyle, 

iç ve dış dUaya ile bağlantılar kurmasını sağlayan en temel araç
lardan biri olmuştur. Müziğin ana kaynağını oluşturan sesler, in
sanın içinden gelen titreşimler, yaşamın titreşimleri olarak ge
lişmiştir. TUm bu sesler, zaman içerisinde gelişerek belirli bir 
dUzeyde bugün müzik adını verdiğimiz insanın duygu ve düşüncele
rini, dUzenlenmiş seslerle anlatan bir .sanat tUrüne dönUşmüştUr. 
MUzik, zaman içerisinde insanlara karşılaştırmalar yaparak, ben
zetmeler bularak ve bellekleri arındırarak duygu ve dUşUruneyi öğ
retmiştir. Tarihsel sUreç içerisinde mUzik, insanı diğer insanla
ra bağlayan bir yaşam çizgisi olmuştur. Sesler aracılığıyla yapı
lan ilk müzik daha sonraları insanoğlunun doğa ile etkileşimi so
nucunda ·doğadan bulduklarından yararlanarak bir takım çalgılar 
bulup geliştirmesine dek sUrmüştUr. 

insanda biçim kavramı oldukça eski dönemlerde gelişmiştir. 
Seslerinin beğenilerini gidermeye yeterli olmaması sonucu başka 
ses kaynakları arayıp bulmaya çalışan insan~çeşitli çalgılar ge
liştirmeğe başlamıştır. Bu iee:.onların bilinç altında g~ll.işen ri

tim ve biçim arayışlarının bir göstergesi olmuştur. Bu arayışlar 
etaolajik olarak farklı, çeşitli iklim koşulları ve değişik yaşam 
biçimleri olan Ulke ve toplumlarda çeşitli biçim ve nitelikte şar

kı, dans ve çalgıların olu~unasına neden olmuştur. Zaman geçtikçe 
mUziği söyleyenler ve çalgı çalanların becerileri artmış, sesler 
eğitilmiş, çalgıların gelişmesiyle ri timde sonsuz çeşi tliliklere 
ulaşılmıştır. Çeşitli mUzik biçimlerinin üretilmesi ve mUziğin 
temel öğelerinden olan armoni ve kompozisyonun etkileri daha iyi 
anlaşılarak mUzik parçaları giderek uzatılmıştır (9). Çalgı müzi
ği, insan sesiyle yapılan mUzikten daha sonraki aşamada~ önceleri 
insan sesine eşlik niteliğinde, daha s~nraları bağımsız bir mU
zik biçimi olarak gelişmiştir. Müzikde dolaysız anlatımın ilk bi
çimlerinden olan düşüncenin çoşkulu anlatımı olan şarkıya, bu çoş-

(9) M.SALİH UZDİLEK, İlim ve Musiki, KUltUr Bakanlığı Yayınları 
No: 267, İstanbul 1977, s. 55. 
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kulu anlatımın bedensel hareketlerle anlatımı ve dalaylı anlatım 
biçimi olan çalgıların etkileri>ilk dönemlerden bu yana tüm müzik
lerde görülmektedir. 

BugUn dünyanın birçok yerinde görülen mUzik ve yaşamı bir
leştiren gelenek ve törelerde,insanın ilk dönemlerinden bu yana 
mUziğe duyulan sUrekli gereksinmenin yaşayan yU zlerce kanı tıyla 
doludur. İnsan ilk dönemlerden bugüne dek gerçekleri ve hayal ü
rünlerini müzikte birleştirmeyi başarmıştır. 

Müzik sanatının diğer sanatlarla olan ilişkilerine geçme
den önce mUziğin tarihsel gelişimi ve etimolojik anlamı üzerinde 
durmaya çalışalım. 

Müzik en eski çağlardan bu yana yayılma alanındaki soneuz
luğu ile birey ve toplumları gerek duygusal gerek düşünsel olarak 
en çok etkilemiş bir sanattır. önceleri bUyüeel, sonraları dinsel, 
eski akdeniz uygarlıklarından bu yana e.ğitsel amaçla toplumun hiz
metinde oluştur. Müziğin kökeni Uzerine birçok inanç ve teoriler 
yUzyıllar boyunca söylenmiştir. Ancak gerek plastik gerek fonetik 
sanatlarda onların gerçek kökenini bulmaya çalışmak oldukça güç
tUr. Yapısı gereği duygu ve dUşünceleri ses ile anlatan ve duyma
ya yönelik bir sanat olan mUziğin ne şekilde başlayıp hangi aşa
malardan geçtiğini bilmekten çok, onun içinde olmak, onu duyup 
yaşamak önemlidir.MUzik sözc®nün,eski yunan mitolojieinde şiir, 
oyun, heykal gibi güzel sanatların ve bilimin tanrıçası olan 
musa ya da musalerden ttiretildiği sanılmaktadır (lO). 

İnsan duyarlılığının en özgün verimi olan müzik; tarihi 
sUreç içerisinde yazıldığı, söylendiği seelandirildiği ve çalın
dığı ülkelerde dönemin özelliklerini, yapısını, insan ve topl~ 
ların tutum, davranış ve. yaşam biçimlerini, inançlarını, düşün

celerini, duygularını, gelenek ve törelerini yansı tmıştır. Müzik, 
içinde bulunduğu dönemin bir yorumu, bir anlatımı olmuştur. Müzi-

(10) VEYSEL ARSEVEN, "Müziğin Kökeni" Gazi Eğitim Enstitüsü 
Müzik Tarihi Notları, .Filarmoni Müzik Dergisi, Aralık 1974 
Sayı: 101, s. 10. 
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ğin geli~imi için atılan adımlar, müzikte ilk yapılanların, gele

neklerin biçimini değiştirerek, daha bağımsız, kendini oluşturan 
öğeleri yenileyen, tümüyle mUziksel bir sanat dalını doğurmuştur. 

İnsanların önceleri "müzik" sözcüğüne verdikleri anlam, bu
günkü anlamıyla anılan müziğe oranla daha geniş kapsamlıydı. On
lar müziği şiir, dana, güzel konuşma sanatını, dilbilgiaini, fel

aefeyi kısaca 11 hUmani te" sözeUğU ile anlaşılan tüm bilim ve sanat
ları, başka bir deyişle klasik ve akademik bilgileri kapsadığını 

belirtiyorlardı. Söz konusu bilimler XIII. yüzyılın ortalarına 

doğru 11 yedi hUr sanat" adı altında toplanarak şu adlarla anılmaya 

başlandı; Dilbilgisi, güzel söz söyleme sanatı (retorik), lehçe 
(diyalekt), aritmetik, gepmetri, astronomi ve mUzik. M"uzik sana

tı gerek pedagojik eğitim ve öğretim yöntemlerindeki gelişmeler 
gerek IIil ziğin yapısındaki çok seslilik anlayışının oluşması ve 
çalgılardaki g.elişmeler ile bu sanat dalının daha bağımsız, tü
müyle müzikal anlayışın etkin olduğu bir yapıya kavuşmasına ne
den oldu (ll). 

Müzik tarihini eski sanat ve yeni sanat olmak üzere iki bi

çimde irdeleyebiliriz. Tarihin kaydedebildiği dönemlerden başlıya
rak, eski sanat; ilkçağ, ortaçağ ve rönesanasın bir kısmını da 
içine alarak XVI. yUzyılın sonuna kadar süren dönem. Bu dönemler
de yalnızca melodi (ezgi) ve ritimden oluşan müzik, şiir ve beden
sel hareketlerle başlayıp, çok seslilik kurallarının doğuşuna ve 
gelişimine dek sürer. XVII. Yüzyılda başlayan yeni sanat; klasik, 

romantik dönemleri içine alarak günümUz çağdaş m.Uziğine kadar 

gelir. Bu dönemlerde mU zik, arıooninin etkisi altında gelişerek, 
sanatçının özel duyguları nı ve doğayı dile getiren, tüm müzikal 

öğelerin gelişip, bileşime uğrayarak, anlatımın en yüksek doruğu
na ulaşmıştır. Tüm bu gelişmeleri ŞEKİ.L ı• de şu şekilde göstere
biliriz (12). 

(ll) 

( 12) 

PAUL ROUGNON, "Müzik Tarihi ve Düşünceler 11 Türkçesi Şükrü 
Tahirgil, Müzik GörUşleri Dergisi, Mart 1950, Sayı: 6, s. 5. 
AHMET MUHTAR ATAMAN, Musiki Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, 
Ankara 1947, s. 3. 
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ı. Ritım 2. Me lo di 3. Armoni 

A ESK.I S ANAT 

ı. ilk çağ 

2. Orta çağ 

).Rönesans 

~ Tek sesli musiki 

~ Co k ses li m us iki 

B YENi SANAT 

ı. Klas'ık sanat 

2. Romanfık sanat 

3 . Yeni devir 

[ Salt musiki 

[ 

[ 
Dram musikisi 

Çeşitli unsurların 
birleşmesi 

B. iKiNCi DERECE 
UNSURLAR 

4. Tını, yan·ı her çalgının 
Özel ses ı;eşnisi 

C. YABANCI 
UNSURLAR 

S . SÖz ve hareket 

ŞEKİL - 1: Tarihi Süreç İçinde Müziğin Gelişimi 

Her sanat eseri ve sanat gösterimieri bir takım müzikal 
işlevlere sahip olarak bazı ortak özellikler göstermektedir. İn
san yaşamının tümüyle bir sanat olduğunu yinelersak diğer sanat
larda bu süreçte yaşayan canlı birer organizma gibidirler. Bu 
sanatların ürünleri, her dönemde duyulan, görülen, çizilen, ya
zılan, oynanan sUrekli olarak yinelanerek yaşamdaki yeri ve öne
mini korumuşlardır. 

ın 

SanatçılarAduygu ve dUşüncelerini değişik biçimlerde an-
latmaları ve iletme istekleri değişik sanat türleri ve iletişim 
biçimlerini doğurmuştur. Bu sanat türleri içerisinde en soyut ve 
en duygusalı olan mU zik, elindeki gereçleri daha özgürce kullana-
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bilen bir sanat dalıdır. Bu gereçlerin en önemlisi ve iletilerde 
en kendiliğinden olanı sestir. 

Fiziksel bir iletişim biçimi olan see, kendine özgU yapısı 

ile mUzikte duyumların dili olarak nitelendirilebilir. Birbiri 
ardına sıralanan seslerde ezgisel imgeler yalnızca i.şi tilerek an
laşılabilmektedir. Ses, iletişimde fazlaca araç gerece gerek duy

maksızın en gelişmiş mUzik çalgıeı olan insan sesinde anlam bula

bilmekt.edir. Sesi, mUzik olarak duyumların ritmik, maladik (ezgi
eel) ve zamanla armonik olarak gelişen dili olarak tanınılıyabili

riz. Her ciamin doğasında varolan see o ciaim ile iletişim kurma
mızı sağlamaktadır. İlk iletişimin kurulmasıyla birlikte ses za
manla, tUm ineanları aynı ezgide birleştirecek fiziksel bir gUce 

sahip olmuştur. MUziksel ilet.işim eUrecinde mU ziksel anlam ve dU
şUncenin seeden ay:ırc8lilebilmeei ile dinleyicide m ü z i k a 1 i

t e oluşmaktadır. 

Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkileri 

Müziğin diğer sanat dallarıyla bazı benzer ilişkileri ol

duğu söylenebilir. Muzik herşeyden önce bir dildir ve zaman için
de varolan bir eanattır. Hemen tUm sanatlarda düşUnoeler ve tasa

rımlar ile gerçekleşma doğrudan doğruya ilişkili, kimi zaman ise 

özdeş olurlar. Oysa mUzikte bu ilişkiler karmaşık olabilmektedir. 

Romanda anlatılan olaylar, kısmen gerçek yaşamdan alınan 
olaylar olduğundan, okuyanın bu olayları yeniden hatırlıyabilme
si ya da canlandırabilmesi kolaydır. Ayrıca okuyucu romanda ha
tırlıyamadığı kısımları yeniden okuma şansına da sahiptir. Müzik 

yapısı gereği, herhangi bir olayı soyut olarak dile getirmektedir. 

Bu nedenle onları imgelernemizde yeniden bir araya getirebilmemiz 

romanda olduğu gibi kolay değildir. Muzikte, öykUnUn yerini alan 
ezgidir ve dinleyenle kurulan iletişimi genellikle ezgi yönlen
dirmektedir ( 13). Edebiyat ve onun diğer kolları, gerek bestaeiye 

(13) AARON COPLAND, What To Lieten For ln Music, The New American 
Library, Newyork, 1957, s. 27. 
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gerek müziği dile getirene, şairane bir ruh kazandırmak açısından 
önemli sayılabilir. Edebiyatçı ise mUziğin iletileriyle, ondan e
sinlenmeler ve duygulanımlarla çeşitli biçimlerde yazınsal yapıt
lar Uretebilir. Yazınsal yapıtların müziklendirilmesinde, dinle
tilen, dinlenan bir metnin örneğin; öykü, şiir, belgesel gibi ya
zım denemeleri, aynı örneklerle müziğe belirli bir metnin eşlen
mesi, mUzik ve yazınsal eserlerin ilişkilendirilmesinde bir başka 
boyut olarak görülebilir. Müzik ile metnin anlamlı bir bUtün içe
risinde birleştiği ses ile sözün aynı etki ve ilişki içerisinde 
bulunduğu ortam operadır. 

Şiir oomUzik gibi fonetik sanatlardan olduğu için yapı ola
rak aralarında bazı benzerlikler, ilişkiler kurulabilir. Şiirde 
dUşUncenin soyutlaşması gibi mUziktede anlatılrraktan çok etkili
yen bir dil kullanılmakta, bu ise sesler yardımıyla soyutlaştırıl
maktadır. Şiirin de bir müzikal yönü, bestesi vardır, olmalıdır. 
Aksi halde okunan şiir bir dU z okuma ve sözcüklerin vereceği dU z 
anlamdan öteye gidemiyecektir. Şiirdeki sözcükler müziğin temel 
anlatım ijğelerini oluşturan ritim, ezgi, ses ve armoni gibi bir 
bUtUn halindedir. Zaman içinde yaşayan şiir ve müzikte form (bi
çim) resim, heykel, mimari gibi diğer sanatlara oranla daha soyut 
olup duygu ve dUŞüncelerin birbiri ardı sıralanması ve anlamlı 
bir yapı oluşturmaaıyla anlam kazanacaktır. Şiirdeki sözlü imge
ler ile mUzik temaları arasında bir bağlantı kurulabilir. Şiirde
ki bu imgeler ses olarak belirli bir estetiği içermelidir. Soyut 
bir dil olan mUzik dili şiirden alacağı anlam yüklü sözcüklerle 
somutlaşacaktır. Şiir; edebiyat ve mUzik arasında bir bağlantı 
halkası dır. 

Şair Bettina Von Arınin'nin Geethe'ye yazdığı nlektupta ünlü 
besteci Beethoven'nin kendine şu sözleri söylemiş olduğunu belir
tiyor. 

" Müzik akılsal (us sal) yaşamdan ruhsal 
yaşama geçişte en yüce bir aracıdır. Melodi şii
rin duygusal yaşam:ı.dır. Bir şiirin dUşünden bes
lenen özU ıoolodinin ~rdımıyla daha duyulur bir 
aşamaya erişme z mi?" ( 14). 

(14) C.MEMDUH ALTAR, "Estetik Yönleriyle Müzik" Bilim ve Teknik 
Dergisi, Sayı: 139, Haziran 1979, s. 28. 
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Geethe de şiirde ezginin önemini ve böylece oluşan şarkının 

estetik gUzelliğini vurgulayarak, ancak ezgiselliğin kullanımıyla 
~iir ve mUzik sanatı arasındaki yakınlık ve ilişki her zaman oldu

ğundan daha içsel ve etkili bir biçimde kendini göstermektedir. 

DolayJ.sıyla böyle bir şarkıyJ. duyduğumuz zaman müziğin şiiri nasıl 

yücelttiği hissedilebilmektedir (15). Şiirdeki sözcUkler müzikal 

anlam ile daha belirgin bir duruma gelmesi sonucu sözcükler nesne 

olmaktan çıla.p, imge biçimine dönUşebilmektedir. 

Resim ve Di!zik arasındaki ilişkilerde ise, her iki sanat 

dalında gerek kullanılan terimler, gerek gereçler ve karşılıklı 

etkileşimleri açısından değişik görUnUmler göstermektedir ( 16). 

(15) MEMDUH ALTAR, Goethe ve Musiki Hayatı, Kanaat KUtUphanesi 
İstanbul 1932, s. 68. 

(16) Bazı sanatçılar bu konuda düşündüklerini şöyle dile getir
mektedirler; 
- " Ressam Piet MOndrian'ın uygulamaları; MOndrian Uç ana 

rengi almakla UçlU bir akor kuruyor. Do-mi-sol veya La-do
mi ••• , kırmızı, sarı, mavi. Bunlarla kapatamadığı yerleri 
grilerle dolduruyor. Resime bakıldığında birbirine eşit 
olmayan belli uzunlukların, sUrelerin tekrarını görüyorsu
nuz. Ritmin renkle ifadesi. MUzikte ahenk seslerin hoş bir 
tesir bırakmış olması. Anlaşllla. Huzur verici bir uyumluluk. 
Bunu resme aktarmanın birtakım kuralları var ( ••• ) Kon
trasıarda ahenk yaratılabilir, tamamlayıcı renklerlerde 
ahenkli tesir yapar ( ••• ) Kampa zisyo n mU zikte be ete demek, 
bir eserin bütününü organize etmek. Bu resimde de var. 
Hatta bütün sanat dalıarına yayılmış bir tabirdir. Bir ese
ri baştan sona kadar kompoze etmek onun örgüsUnü, iskele
tini, her~eyini tamamlamak. BUtUn o~arak dUşUnmek ve şekil
lendirmek." Bu konuda bkz.: Zahir GUVEMLİ "Müzik, Resim 
İlişkileri" (İstanbul Devlet Operası Müzik KulubUnda veri
len konf'eranslardan). Orkestra. Müzik Dergisi, Sayı: 105, 
Aralık 1971, s. 17. 

- "Verlaine' nin herşeyden önce .ni.t.zik parolası programatik 
bir karakter arz eder. Ondan sonra Mallerme • nin yöresinde
ki şairler müzik dilinin resim sanatına aktarılmasına yar
dım edeceklerdir ( ••• ) August Endell'in serbestçe bulunan 
formların tıpkı mU zikteki gibi serbest tonlar halinde etki 
uyandırabileceği bir biçimsel sanat anlayışından söz etme
ai, dU şünen bir ressamın demirbaş prensibi haline gelmiş
tir. Viyanalı Hermann Bahr ise geçen yüzyılın sonlarında 
mU ziğin resmedilmesini talep e de cektir ( ••• ) Kandaky renk
li ışık oyunlarına ve pantomim cinsinden dana gruplarına 
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Müzik ile resim ilişkilerinin daha soyut bir biçimi cansız öğele

rin mUziklendirilmesidir. Bu ise, herhangi bir resim, fotoğraf ya 
da saydamlara (slaytlara) uygun mUzikierin kullanımıdır. Diğer 

bir yaklaşım ise mU ziklerin cansız öğeler e indirgenme ai dir. Çeşit

li müzik tUrlerine uygun resimlerin kullanım:ıdır. Böylece görsel 
algılamalar, işi tsel uyarılar la desteklenmekte, bU tUnleşınekte duy

gulanımlarımı z p ekiştiri lmektedir. 

İşitsel bir iletişim sanatı alan mUzik, hem görsel hem 

işitsel bir iletişim sanatı olan görUntU sanatlarıyle karşılıklı 

etkileşimleri açısından, sıkı bir işbirliği içeriaindedir. Burada 
müziğin gerçek işlevi,görüntUleri izleyenler üzerinde uyandırılan 
duyguları güçlendirmektir. Görsel alarak algılanan uyarılar işit
sel' uyarılar ile desteklendiği sürece izleyicide daha etkin duy
gusal uyarım ve dUrtUler yara tılabilir. Bu bağlamda müziğin görUn
tUsel anlatım ve iletilere bilinç-dışı seslenme yoluyla işlevsel 
bir katkısı vardır. Müzik ve görüntü sanatları arasındaki birta-

dayanan sahne kompozisyonları yazacaktır ( ••• ) Resimde de 
mUzikte alduğu gibi rengin akortları, titreşen çizgilerin 
meladileri, biçimlerin .ritmik sıraları ressama öylesine 
anatrUmanlar sağlamıştır ki o bunlarla tıpkı bir müzisyen 
gibi çalışacaktır. Empresyonistlerden Gauguin daima renk 
orkestrasyanundan bahsedecek, resmi doğrudan doğruya tıpkı 
müzik gibi duyulardan gelip ruhu etkileyen ve ahenkli renk 
tonlarıyla ya da ahenklerine tekabUl eden bir sanat olarak 
açıklayacaktır ( ••• ) Nasıl ki müzikteki yedi notaya dayanı
larak bir takım düzenler ortaya çıkartılıyorsa, resimde de 
prizmadaki yedi temel renga dayanılarak eşit anlamda ahenk 
dUzenleri elde etmek gerekir". Bu konuda bkz.: WERN~R 
HAFTMAN, "Müzik ve Modern Resimn, Türkçesi: Bülent OZER, 
Orkestra MUzik Dergisi, Sayı: 61 Nisan 1968, s. 20-25. 

- "Dr. Werner Haftman resim sanatında müziğin görevini şöyle 
açıklamaktadır: Müzik dinlerken hayal de resimlerin can
lanması, belirlenmesi ve resmi sayrederken sanki bir sen
foni dinler gibi bir duyguya kapılma". Bu konuda Bkz.: 
FAHİR AKSOY, 11 M"t.lziğin Resmi Etkilamesi Sorunu" Gösteri 
Sanat Dergisi, Sayı: lO EylUl 1981, s. 51. 

- "Bir ressam bazı çizgileri bazen nasıl bile bile boş bıra
kıyor ve gözden bu olmayan yan çizgilerin tamamlıya.bilmaai 
bekleniyorsa, kulaktada bir akorun tamamlanmasını ve oluş
mamış bir çözUDi.t yerine getirmesi istenebilir". LEYLA 
PAMİR, Muzikte Yaratıcının Gücü, Kültür Bakanlığı Yay:462, 
Ankara 1981, s. 195. 
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kım benzerliklerin olması, bu iki sanat dalının birlikte kullanıl
maaını kolaylaştırmaktadır. Müzikte ezgi parçacıkları, tek başla
rına pek bir anlam taşımamaktadır. Bu ezgi parçacıklarının birbir
lerinin ardı sıra gelip, birbirlerini bU tU nlemeleri ile dinlani
len müziğin bir bUtUn olarak algılanıp, anlaşılması sağlanabilir. 
Sinemada da görUntUlerin birbiri ardınca sıralanmaları ile anlam 
birliğine ulaşılabilir. 

MUzik görUntüde zaman zaman kişileri simgeleyen, davranış, 

duygu ve dUşünceleri dile getiren, zaman ve mekanı vurgulayan, gö
rUntUdeki olaylar arasında bağlantılar kurabilen bir ezgiler bütU
nUdUr. GörUntUlerin vazgeçilmez bir öğesi olan mUzik, görUntUde 
kendini belli etmeden, sUrdUrdUğU dip (fon) görevini Ustlenmiştir. 
Müziğin bu görevi f'ilıni.n etkinliğini arttıran, karşılıklı konuş
maları bağlayan, ruhsal gerilimi ve çözU lümU simgeleyen bir biçiın
dedir. Müziğin görUntüde iletileri destekleyici, duyguları güçlen
dirici bu işlevlerinin yanısıra, salt müzikal anlayışla yer aldı
ğı ve bunların sinemaya aktarıldığı mUzikli oyunlar ve müzikli 
filmlerde de kullanıldığı bilinmektedir. 

Müzik tarihi gelişimi içerisinde oyunlaştırmada da yer al
mı~ yanısıra görUntü sel bir anlatım aracı o lan tiyatronun diğer 
öğelerinde açıklayıcı işleviyle onun ayrılmaz bir parçası olmuş
tur. Gerek tiyatronun ve gerek mUziğin tarihi sUreç içerisinde 
geli~ınesi ve evrimleşmeei yeni yeni oyun ve müzik tUrlerini bera
berinde getirmi~tir. Opera, operet gibi aözlU mUzik tUrlerinin 
yanısıra bale gibi biçimsel ve simgesel olarak insan çoşkusunun 
gövdesel devinimlerle anlatılan ve temel öğeai ritmik anlatım 
olan müzikli gösteri tUrlerine gidilmiştir. 

Diğer bir mUzikli gösteri olan halk danslarında ise, hal
kın kendi öz kaynaklarından doğan iç güdUsel, sezgisel ve dağaç
tan anlatımlar, müzik eşliğinde kareografik simgelerle dile gel
miştir. 

inaanın çeşitli duygulanımlar, dUşUnoeler ve davranış bi
çimlerinin aktarıldığı bir iletişim biçimi olan sanat; ayrı ayrı 
duygu ve dUşüncelerimize seslenebilen, ileti biçimleri hangi yol-
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dan olursa olsun, güzellikler bütünü içerisinde insana yaşama se
vinci vermeda en eski dönemlerden günümüze kadar insanlık için ya
rarlı olmuş ve olmaya devam edecektir. Sarıatın olmadığı bir ortam, 
mekan ve zaman kısaca yaşam düşünülemez. Algılanımlar, duygulanım
lar ve etkilanimler tUm inaanlar içindir. Canlılar içinde insan, 
tüm sanatsal iletileri duyu organlarıyle algılıyabilen, yorumla
yabilen ve birbirlerine aktarabilen, bir organizmaya sahiptir. 
Ancak önemli olan\ bu organizmanın canlılığını ve sürekliliğini 
aağlıyabilmek, koruyabilmektir. Bu ise öğ.renme, kavrama, kısaca 

tümüyle yaşama ile mümkündür. 

İnsan birtakım değerleri görerek, işiterek yaşar ve bu de
ğerleri yaşamıyla bütünleştirir. Onları yorumlar, uygular ve bir
tala.m sonuçlar çıkarır. Sanat, işte bu değerleri insana il etmede, 
bir kaynak, bir iletişim ortamıdır. 

Her sanat dalının bir ileti biçimi, bir ileti ortamı ve 
zamanı vardır. İnsan bu zaman ve ortamı kendisi seçebilmekte, bi
çimleyebilmektedir. Müzik te iletilerini ezgiler, sesler ve diğer 
anlatım öğeleriyle iletme gö:t>evini üstlenmiştir. Bu iletilerini 
salt kendisi aürdürebildiği gibi, diğer bazı sanat dallarıyle ve 
onlara gerek dalaylı gerek dolaysız katılımlarıyle aürdürebilmek
tedir. Müzik, bu işlevlerini yerine getirirken; onu dinleyen, an
laY-an, yaşayan ve artık tanıyanıara gereksinimi vardır. Tüm sanat
lar insan için vazgeçilemez bir gereksinmedir. 
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3_MUZIKTE OOGAL GELIŞME 

Sanatları toplumsal birer olgu olarak düşündüğümüzde bu 
toplumsal olguların değişmesiyle sanatsal yapıların biçinilerinde 
de birtakım değişmeler olmuştur. İnsanlar her dönemde sanatları 

(söz konusu müziği) insanlar için Uretmişlerdir. Müziğin değişmez 
ana temel öğesi olan ses; her dönemde insanda birtakım p aikolajik 
uyarılar yaratmada gizsel bir güç taşımıştır. Bu da, müzikten et
kilenimler ile bunlara gösterilen tepkiler bağlamında, insanın mü
zikle kurabileceği iletişimin bir göstergesi olmuştur. İnsan yaşa
dığı ortam.da toplumsal, ekonomik, kültürel, sanatsal, dU şünsel gi
bi değişmelerden etkilenmi.ştir. Bunlar onun müzikten etkilanişle
rini ve dolayısıyla müzik biçimlerini de değiştirmesine yol açmış
tır. 

Toplumların hemen her dönemde kendilerine özgü müzik biçim
leri, müzikal yapıları, gamları ve seslendiriliş biçimleri olmuş
tur. Eski kültUrlerde • salt bireysel olarak, duygusal ya da este
tik bağanilere aeslenebilen müziğin yanında, toplumsal olarak ve 
güncel yaşamın gerektirdiği ihtiyaçlara seslenebilen müzigin de 
varolduğu söylenebilir. Müzikde varolan temel öğeler; örneğin ez
gi, ritim, ton değişen toplumsal koşullara uygun olarak, her dö
nemde o dönemin kendi gerekleri doğrultusunda yeniden biçimlenmiş
tir. Toplumlar, içerisinde bulundukları ortamda yaşarn biçimleri 
ve kültürel donanımları düzeyinde ve onlara koşut olarak müzik 
üretmekte ve o müzik, sözkonusu toplumda kökleşip, yerleşmekte ve 
yapısını korumaktadır. 

Tarih öncesi dönemlerin insanı, mü ziğini kendisi yaratmış
tır. Bu yaratış, kendiliğinden olmuş ve onun yaşam biçimine koşut
luk göstermiştir. Müziği, doğa güçlerinden korunma, tapınma, tan
rılara ulaşınada bU yU sel amaçlarla bir anlaşma aracı olarak kullan
mışlardır. İnsanın önceleri çevresiyle, hemen sonra birbirleriyle 
iletişim kurmalarında "ses 11 bir aracı olmuştur. Sese kendi duygu, 
düşünce ve yorumunu kata.n insan, sese anlam kazandırmış, böylelik
le see, mUziğin bir iletişim aracı ve sanatı olacağının ilk ha
bercisi olmuştur. 
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SürUlewme ila oluşmaya başlıyan ilk topluluklar avcılık ve 
toplayıcılık döneminden 11 toplurnsallaşma 11 ile yerleşik düzene geç
.ınişlerdir. Bu süreçte insan doğayı kendi gereksinmelerini karı.,ııla
mak amacıyla denetimi altına almaya başlamıştır; Yaşam biçimleri 
-ye sosyo-kültürel gelişmelerinin sonucunda mU ziklerinde de birta
kım gelişmeler olmuştur. 

Doğanın acımasız yaşam koşulları içinde mUzik; aile ve ka
bileleri birbirine bağlayan bir etken olmuştur. Söyleyen ve çalan
lar ürettikleri müziklerde, halkının çektikleri güçlükleri, yaşam

larını sürdürebilmek için bitmez tUkenmez çatışmaları dile getir
mişlerdir. 

Müzik tüm bir yaşamı anlatan, davranışları simgeleyen. or
taya koyan ve çözümleyen bir olgu olmuştur. Bugün bile dünyanın 
birçok yerinde müzik ve yaşamı birleştiren gelenek ve törelerde, 
tUm folklarik yaşamda, insanoğlunun rrilziğe duyduğu sUrekli gerek
sinmenin yaşayan çeşitli örnek ve kanıtları görülmektedir. İlkel 
mU zik olarak adlandırılan, kendiliğinden oluşan bu mU ziği, günU
mUzde de görmekte ve yaşamaktayız. Değişen yalnızca müziğin biçimi 
olmuştur. 

İnsanlar içinde bulundukları ve birlikte yaşadıkları toplu
mun bireylerine, çevre ve çevre güçlerine karşı psikolojik tepki 
ve tutumlar yaratmadajmUziği belirleyici bir güç olarak kullanmış
lardır. 

İnsanoğlunun yerleşik düzene geçişi ve kitleler halinde 
**~~:i~ yerleşmeleri sonucunda, müziksel anlatımlarını be
lirleyen etkenler bölgesel kökenli olmaya başlamıştır. Kırsal böl
ge insanı, doğa ile yakın bir iletişim içindedir. Bu dur1~ onun, 
sanat UrUnlerine ve özellikle mUziğe, değişik görUnUmler kazandır
mıştır. Doğanın maladik ve ritmik yapısı, ezgilerinde daha huzur 
dolu bir yapının yansımı:isına neden olmuştur. 

İlk uygarlıklarda, insan sesine eşlik edip, katkı sağlama

da; bir tür iletişim aracı olan çalgılar; üretildiği toplumun 
özelliğini yansıtmış, bugün kullanılan çalgıların kaynağını oluş
turmuştur. önceleri estetik duygulanım kaygısından uzak olarak 
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yaşanan müzik; ilk uygarlıklar ile birlikte, estetik ögeleri taşı
yan ve yine insanın ürettiği bir sanat dalı olan dansın eşliğin
de " ( ••• ) sürekli olarak o ynarıarak, örnekleriyle yi n elenerek bir 
alışkanlık ve toplumsal töre haline gelmiş olduğundan yaşayan bi
rer sanat olmuşlardır"(l). İlk uygarlıklar dendiğinde, akla este
tik ve güzelliğin ayrılmaz bir bUtUn olduğu Ege uygarlıkları ve 
bir örnek verirsek Hellen (Eski Grek) uygarlığı gelmektedir. 

Müziğe estetik ve eğitim yönünden bilimsel ve felsefi ola
rak ulaşmaya çalışan ve ineanı bir bUtUn olarak gören bu uygarlık, 
duygularını müzik, şiir ve dana ile birlikte anlatmaya çalışmış
tır. Önceleri insan sesiyle iletişim kurma yı amaçlıyan ilk uygar
lıklarda, "aeacil iletişim" diger sanatsal öğelerle birleşmiştir. 

Dineel görünümünü sürdüren müzik, kişinin özel yaşamında 
ve daha sonraki yaşamın anonimleşmesiyle, birtakım toplumsal ve 
törensel yaşantılarda kullanılır olmuştur. İş bölUmü ve artı Urün 
elde edilmesiyle oluşan kentsel yerleşim merkezlerinin müziğinde 
de birtakım değişmeler olmuştur. 

Uretim etkinliklerinin değişmesi, yaşam biçimlerini de de
ğiştirmiş, bu ise biçim ve dokusunu tamamlıyamamış, anlam bulall'.lı:l

mış seslerin oluşmasına neden olmuştur. Bilinen tUm bu sesleri 
"orkestra" bir araya getirmiştir. Ses iletilerini destekliyen bir 
araç olan çalgıların gelişimiyle mü zikte de yeni biçimler oluşma
ya başlamıştır. İçinde bulundukları toplum olaylarından etkilenen 
mUzikçiler, besteciler önceleri kişiler ve kurumlar, sonraları 

toplum için müzik üretmişlerdir. 

Söyleyenlerin, çalanların ve müziği yazanların (best eleyen le 
~~n) artmasıyle; .~~~t"''SÜ·I"e"Cirrio•~·imma:rırlfun,ş·~~~~ 

müziğin etkin bir biçimde yer aldığı, çeşitli sanat biçimleri doğ
muştur. 

Toplumsal olaylar sonucunda, inaanlar arasında duygu ve 
düşün aktarımları ile ilişkiler hızlanmıştır. Müzik bir sanat da-

(1) YEHUDİ MENUHİN, "The Man Of The Music" adlı TV dizisi; TRT 
Yayınları 18 Ekim 1981. 
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lı olmasının yanısıra; bir bilim dalıdır artık. 

Toplum ya§antısında müzik; dinsel kurumlarda, insanları 

ortak duygular içinde birleştirici ve etkileyici işleviyle görUl
mUetür. Bu etkileyici gücü ve işleviyle müzikten başka hemen hiç 
bir sanat dalı} insanları yüceitici ve birleştirici bu görevi ba
şara.ınamıştır. 

Din dışı her tUrlU bağlardan ve diğer sanatlardan soyutla
nan mUzikte dinsel duygular, sözel olarak önceleri tek sonraları 
çok sesli olarak dile gelmiştir. Bu arada halkın kendisinin üret
tiği halk ezgileri ve çalgı toplulukları, insan düşüncesi ve ru
hun özgUrlUklerinin başlangıcı olan Rönesansla birlikte gelişimi
ni sUrdürmUştür. Bu düşün hareketi, yeni müzik dönemlerini de 
beraberinde getirmiştir (klasik, romantik gibi). Müziksel anlatı
mı destekleyici değişik çalgıların gelişmesiyle, çalgılı müzik 
biçimleri oluşmuştur (sanat, konçerto, senfoni gibi). 

Besteciler kendi yörelerinin ritim, dana ve ezgilerini ya

pıtlarında kullanmaya başlamışlardır. Besteciler yapıtlarında, 
insanları insanlarla; toplumları toplumlarla ve evrenle bütünleş~ 
meye çalışmışlardır. Seslerin ve çalgıların müziksel iletilerde 
daha değişik, daha etkili ve renkli anlatımı ve kullanımı iate-
ği orkestranın gelişmesini sağlamıştır. 

Sanayi toplumunda aenfoni orkestrası, kentleşme ile bir
likte büyümekte ve günlUk yaşamın artan gürültüsüyle yarışmakta
dır. Tren ve vapur dUdükleri ötecek; uçak, araba sesleri ve fab
rika gUrUl tü leri duyuleeaktı. Uzun zamandır sürdürülen kırsal 
gelenek, kent kültürüne yeniliyordu. BüyUk olan güzel, yüksek 
sesli olan görkemliydi. 

Tarihsel süreç içinde müzik-toplum ilişkisinin kuramsal 
çerçevesi, ilk kez kilise müziği ve Bach örneği ile başlamıştır. 
Tarih boyunca müziğin toplumsal boyutu, farklı kUltürlerde deği
şik biçimlerde somutlaşmıştır, şöyleki: 

- Bir yaşam felsefesi olarak Müzik: Çin örneği. 
- Halkla bütünleşen müzikçiler: Macaristan Örneği, Bela 

Bartok 
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- Toplumsal renkliliğinin göstergesi olarak: Türk beste 
müziği 

- Özdeşlik aracı olarak müzik: Caz Müziği. 
- Yapay bir dünya ve yaşam müziği yaratmada müzik: Diske 

müziği. 

- Bilimsel-teknik gelişme ve müzik: Elektronik müzik. 

İnsan yaşadığı dönem ve ortama göre müzikle anlatılabilmekte ve 
kültürel donanımlarına göre, müzik yapım biçimleri değişiklikler 
gösterebilmektedir. 

Müzikte anlatırnın değişik biçimlerde aergilendiği günümüz
de müzik; birtakım yapısal araçlarla ve kendine özgü yöntemleriy
le uzay çağının müziği olmuştur. Tarihin hemen hiçbir döneminde, 
içinde bulunduğumuz dönemin müziğinin böylesine geniş ki tlelerce 
dinlendiği görülmemiştir. Teknolojik ilerlemeler, bazı mekanik 
kayıt yöntemleri, yayma, çoğaltma, kaydedilmiş müzik ve kitle 
iletişim araçları (radyo-televizyon-sinema) gibi olanaklarla mü
zik, geniş kitlelere ve çeşitli toplurnlara iletilerek yaygınlaş
tırılmıştır. 

Müzik;yapısı gereği mekan ve zamana en fazla bağlı olan, 
teknolojik gelişmelerden en çabuk etkilenen bir sanattır. Önce
leri mUzikle, doğrudan doğruya konser ortamında iletişim kurabi
len· insan; tarihin ilerliyen dönemlerinde, teknolojinin getirdiği 
olanaklarla artık kaydedilmiş mU zik ile iletişim kurmaya başla
mıştır. 

Teknolojinin getirdiği değişme ve gelişmeler sonucu; mü
ziğin dinletiminde kullanılan yeni aygıtlar, kişiye kendini, san
ki konser salonunda gibiymiş izlenimini verdirebilmekte diğer 
kitle iletişim araçlarında genel ve özel dinleyimlerde bunu ger
çekleştirebilmektedir. Böylece kişi dalaylı ortamından; dolaysız 

dinleme ortamına söz konusu teknolojik koşullarla sokul.ırıaktadır. 

Günümüz teknolojisinin sağladığı olanaklar, müziğin üre
tilmesine de yeni biçim ve görünümler getirmiştir (bilgisayar mü
ziği, çeşitli elektronik kurgular gibi). Ancak müziği somut ola
rak besteliyen ve onu dile getiren, sunan tarihin her döneminde 
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olduğu gibi, yine "insan" olmuştur. 

Her müzik, ilişkili olduğu dönemin, toplumunu sesini dile 

getirir. Bu anlamda müzik, dönemin toplumsal görünümünü veren, 
yansıtan bir ayna gibidir. 

Uzayın sonsuz bo ş luklarında bile, insanın müzik dinlemeye 

gereksinimi vardır. İnsan bu müziği, teknolojik birtakım veriler

den yararlanarak kendisi yaratmıştır. Bu verilerin getirdiği ola
naklar ile müziği dinleyenlerin sayısında belirgin bir artış sağ

lanmıştır. Bu bağlamda mü zikçiler yeni arayışlar ve yeni denemele

re girişmişler, değişik duyuş biçimleri onların birtakım müzik 

tUrleri Uratmesine neden olmuştur. 

Güntimüzde müziğin dinlenmesinde, algılanmasında, niteliğin

de ve içerisinde karşı koyulamaz değişiklikler olmuştur. Önceleri 

bir bütün olarak görünen, bilinen ve sınırlı türleri ilgi gören 

mUzik, o dönemlerde dinleyicinin algılama biçim ve süreci ile sı

nırlandırılmıştı. O ysa tarihin bu döneminde mU zik zaman ve me ka

~ başkalıklarını içermektedir. Algılama, anlama, dinleme, yorum 

ve müzikal yaşam, müzik türlerinin ve müzik dinleyenlerin artma

sı, teknoloji etkenler vb. nedenler ile yeni boyutlara ulaşmıştır. 

Değişik duyuş biçimleri geliştirilmiştir. Müzik, insanlık tarihi 

ile birlikte, gelecek dönemlerde de gelişim ve değişimi ni yinela

yerek sUrdUrecektir • 

. 
4 _ MUZIK VE ILETIŞIM BOYUTLARI 

İnsan yaşadığı sürede, çeşitli seslerle sürekli iletişim 

içindedir. Doğadaki ses biçimlerinin varolmasının yanı sıra, içi

mizden gelen titreşimler de müziğin kaynağını oluşturmuş ve insa

nın kendisini anlatmasında bir yöntem olarak görülmüştür • 

. Görsel algılama ile duyumsal algılama arasında temelde 

bir farklılık olduğunu söyliyebiliriz. G.örsel olarak uzayda al

gılamaya çalıştığımız nesnelerin, hacim ve boyutları arasında 

bağlantılar kurabiliriz. Boyutlarıyla nesnelerin gerçekliği ara-
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eında bir tutarlılık vardır ve somut olarak gördüğümüz bu nesne
lerin varlığını doğruluyabiliriz. 

Duyumsal olarak algıladığımız ses ise, belli bir süre için
de varolur. Titreşimi, tınısı ve yUksekliği tüm insan öznelliği 
için aynı özelliktedir. Ancak fiziksel bir güç olarak ses: düzen
lenmiş ses olan :n:ilziğe dönüştügünde durum farklı olacaktır. MUzik
ten duygulanım ve algılanırolar kişiden kişiye değişecektir. Başka 

bir deyişle kişinin öznel olarak algılanırnı söz konusu olacaktır. 

Yapısı gereği, insan kulağının, ses ayırma ve ritim duygu
sunu algılama yeteneği oldukça fazla gelişmiştir. Gerek sestelci, 
gerek ritimdeki anlık değişmeler, insan duyarlılığında ve algıla
nımlarda birtakım değişiklikler yaratmaktadır. 

Bu değerlendirmede iletişimin ana olgusunu şöylece özetli
yebiliriz; Bir kaynaktan hazırlanmış birtakım verilerin(düşün
bilgi-davranış-tutum ve yaratıların), belirli zaman ve mekanda, 
simgesel ve yöntemli olarak aktarılmasıdır. Bu süreçte sözkonusu 
aktarımları, kendi bünyesinde özUmseyip, kavramaya çalışan ve bu 
iletilere belirli anlamlar veren bir alıcının karşılıklı olarak 
birbirine bağlanmasıdır. 

MUzikle ilk iletişim, belli bir kaynaktan çıkan ses ve onu 
duyma ile başlar. Ancak bu seslerin müzik olarak adlandırılabil
mesi için belirli notalarla ve mUziğin temel öğeleri ile yapılandır-ıl 
ması, aeelere belirli anlamlar verilmesi ile gerçekleşir. Böyle-
ce duyulan ilk tepki sesin doğurduğu tepki olup sessel olarak ku
rulan ilk iletişimdir. 

Bu bağlamda müziksel iletişim sürecinde ŞEKİL-2 • deki bi
çimde bir bağlantı kurulabilir; 

I II III 

Beste ci M. Yayımı Ses 
Yapıt ••••• Verici ))))İLET! İm •••• 

Kaynak İmge 

ŞEKİL-2: Müzik İletişimi 

IV V 

Ton Çalgı 
Ezgi •••• !.Sesi •• 
Ritim Araç 
Ar mo ni 

VT 

Kulak 
Alıcı 
Dinleyici 
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mUziğin yayımında (verici) kaynaktan yayılan ses imleri, simge
ler, biçimlenmi~ ve düzenlenmiş aeslerle (ezgi-ritiın-armoni) öğe

lerini de içine alarak dinleyici (alıcı) ye duyumsal olarak gelir. 
Dinleyici, vericiden gelen mU zik iletilerinde (bunlar; insan se
ai, çalgı, ya da çalgılar, kitle iletişim araçları vb.) birtakııu 

+amom lcı.nan 
ses imleri duyaoaktır. Dinle ye nin algılam.a~ı ile e:arıa eren bu ile-
tişim zincirinde, dinleyen; bu ses imlerinin bazılarını hemen ta
nıdığını, bazılarını ise hiç tanımadığını f'arkede cektir. Bu tarıı-

-::ıec,.miş ~ll'i'Qntııo.rırıu. 

dığı ses imlerini kendi ~JM~1ittar~a göre çözUrnleyecek ve birbiri 
ardından gelen bu seslerle oluşan melodiyi ritim öğesi ile birleş
tirerek algılamaya çalışacaktır. 

Müziği dinleyen, bu iletişim sUreci içerisinde tek yönlU 
bir iletişim içerisinde olabilir. Ancak seçici dinleme ile dinle
yen; verici ve vericiden alacağı iletileri, kendinin tanıyabile
ceği ses imleri, simgeleri ve mU zikal öğeler le (örneğin: ri t1a:l.k 
öğesi hızlı) seçebilme olanağına sahip olabilir. Sesler bütilnlU
ğünUn dinleyene ulaşmasında bu im ve simgelerin bir yaratıcısı 
olduğu unutulmamalıdır. Besteci, müzik yapıtını yaratırken, bir 
şeyleri dile getirmeye çalışmaktadır. Bu ise dinliyenlerde, mU
zikten duygulanımler biçiminde kendini gösterir. önemli olan mü
ziği dinlerken, dinlemenin gerektirdiği, yöntem ve disiplinleri 
bilmek ve bir dizi algılanımlara ulaşabilmektir.Bir -görUşe göre: 

"MUzik dediğimiz tonal yapılar insan duygusunun 
formları ile mantıksal bir benzerliği paylaşırlar. 
Müzik duygusal hayatın bir tonal Y.apısıdır. Ama mü
ziğin işlevi duyguları uyarmak degil onları if'ade 
etmektir. Kampazitörün yaptığı iş kendi duygularını 
anla tm k tan çok duyguları hakkındaki hayal gUcUnU 
çalıştırıp içsel yaşam hakkında bildiklerini ifade 
etmektir" (2). 

MUzikle dalaylı bir iletişim içine giren kişi, mi.iziği dinlerken, 
gerek duyduğu sesler arasındaki uyumu, gerek mUziğin iletmeye ça
lıetığı duygu ve dUşUnceleri anlamaya çalışmalıdır. Ancak o zaman 

(2) ERNST CASSIRER-S.K.LANGER- Sembolik Form Olarak Sanat, Türkçe
si, Neola ARAT, Edebiyat Fak.Yay., :tstanbu11977, ı:;ı. 170. 
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iç dinginliği içindejbestecinin iletmek istediği imgeleri kendin
de biçimlayerek kavrıyabilir. Müzikteki uyum ve ezgi,insanın ya
ratılışından beri onda varolan bir olgudur. İşte besteci)insanda 
varolan, içsel yaşamdaki duygularının ortaya çıkması için uğraş 
veren1 yapıt üreten bir kişidir. 

A) Müziği Dinleme ve Anlama 

Müziği dinlemede, müziğin yalnızca biçim ve yapısal özel
likleri ve sorunların ele alınmasından çok; bir müzik iletisinin 
dinleyana ya da dinleyenlere ulaştırılmasında, onların müziği din
leme ile algılıyabilmede yardımcı olabilecek konular ele alınacak
tır. 

Kişi ve ki0iler> müzikle dolaysız ve dalaylı olarak iki tür 
iletişim içindedirler. 

a) Dolaysız Müzik İletişimi 

Müzikle doğrudan aktif olarak kurulan iletişim biçimidir. 

Bu süreçte kişi. :müzikte yaratma ve yorumlama ilişkisi içerisinde
dir. Kıaaca,kişinin doğrudan doğruya bir ça.lgıyı ça.larak ya da 
müziği söyliyerek ilişki kurmasıdır. 

Mü zikle kurulan dolaysız ilişkide özgün müzik, yapıtları, 

dinleyicilerinde bulunduğu değişik ancak belirlenen zaman ve or
tamlarda dile getirilebilir. Bu ortamlar müziği yorumlıyanların, 
dinleyicilerle ortak bir iletişim alanı kurduğu ve birçok müzik
sel jest, imge ve davranışların bUtUnleştiği ve paylaşıldıeı or
tak iletişim ortamlarıdır. 

Bu ileti ortamları geni~ bir dinleyici kitlesini içeren 
konser salonları olabileceği gibi, eğitim iletişimi açısından da
ha etkili olabilecek küçük kümelerin bulunduğu dinleyici ortamla
rı da olabilir. , Bu ise, dinleyicilerin icracılarla yüz
yüze olmaları, leracıların onların algı, etki ve tepkilerini ölç
me ve değerlendirmeleri, dinleyicilerin, icracılarla doğrudan mü
zik iletişimi ile bağlantı kurabilmeleri açısından önemli olacak
tır. Dinletilen müzik tUrU ne olursa olsun böyle bir ortamda o 
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müziğin istekli ve sürekli dinleyicileri oluşacaktır. Bu tür ile
tişim ortamları salt müzik dinlemenin yanıs~ra bir sanat ortamının 
oluşmasına neden olacak, böylece kurulacak iletişimin boyutları 
gelişecektir. 

Eğitim iletişimi olarak,bu tUr gerçek bir müzik ortanuyla 
kişinin doğrudan doğruya müziğe katılımı sağlanabilecektir. Din
Ieyenin bu süreçte müzikle kuracağı iletişiınde, tepkiler doğrudan Vt; 

dolaysız olmaktadır. 

b) Dalaylı Müzik İletişimi 

Müzikle kurulan dalaylı iletişim ortanunda kişi; müzikle 
"pasif" olarak, dinleme biçiminde iletişim içerisindedir. Radyo, 
televizyon ve sinema gibi kitle iletişim araçları ile kaydedil
miş mi.izik (bant, plak) ve konser gibi gösteri ortamları kişinin 
müzikle dalaylı olarak iletişim kuracağı ortamlardır. Müzikle ku
rulan böyle bir iletişimde kişinin tepkisi de dalaylı olmaktadır. 
Bu ise kitle iletişim araçlarıyla kişilerin etkilenme sorunu ola
rak ortaya çıkmaktadır. Bu etkilenme koşullarını, iki biçimde ele 
ala biliriz; 

-Kültürel koşullar, 
- Teknolojik koşullar. 

KUltUrel Koşullar 

Bunu gerçekleştirmek oldukça güç bir koşul olarak karşımı
za çıkmaktadır. Bu durum kişinin kafasındaki kültürel donanımlar 
sorunundan kaynaklanmaktadır. Kül tUr sorunu bilgiyi, bilme yi aşan 
bir olgudur. MUzik kUltürü de bu aşamada müziğin dinlenmesi ve 
dinlenenin algılanabilmesi sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Müzik, kişiye gürültü gibi gelmemeli, .dinlenilen müzik algılanmaya 
çalışılmalıdır. Bu ise belirli düzeyde müzik dinleme pratiği ile 
ilgili bir konudur. Kültürel donanımlarda müziğin kişiyi etkile
nıesi sonucu.:·-~-· milzik kişide birtakım çağrışımlar yaratabilm.ekte, 
bu çağrışımlar da bir dizi sonuçları beraberinde getirmektedir. 

Bunlar...ı d.c(o.::-ll, ve.. J.ola. ..... ~ı-ı. ıMÜu·l \\e~l~i'tv\\ o(arak.:ı 
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- Kişinin dinlediği müziğe doğrudan katılımı (Televizyonda 
kişiler ya da kişi-radyoda ses gibi) . .5o.9lc:'w'a\:,i\ece l<.i,;r. 

- Doğrudan katılırula kişide özendirme isteği yaratabilmek
tedir. GUdUleyici işlevi ile kişiyi 11 Ben de müzik olaYJ.. 
içerisine girmeliyim11 güdüsüyle katılımı aağlıyabilmek
tedir. 

- Kişide doğrudan bir duygusallık yaratabilmesi çeşitli 
duygu biçimlerini doğurabilmektedir. Bunlardan bazıları 
yaşama sevinci-anıların çağrışımı-şimdiki yaşanılan za
man, geçmiş yaşam ve gelecek yaşama ilişkin duygula
nımler olabilmektedir. 

Teknolojik Koşullar 

GünümUz teknolojisi kişilerin her türlü müzik beğeni ve is
teklerini hemen karŞılıyabilecek bir görünümdedir. Değişik duyuş 
biçimleri geliştirip, oluşturan teknolojik koşullar aynı zamarıda 

yeni sanat anlayışları ve akımları getirmiştir. Bu bağlamda din
leyici kitle artık müzik dUnyasının çok geniş ve çok yönlü bir 
yapıda olduğunu bilmek zorundadır. Dinleyici hangi tUr müziği 
sevdiğini bilerek, o müziği dinlemek ister. Oysa, kendisine çok 
yabancı gibi görünen müzikleri de dinleyip onları tanıyabilmesi, 
birşeyler algılıyabilmesi gerekir. 

Müziği daha iyi anıayıp kavramanın tek yöntemi, onu din
lemektir. Herhangi bir konuda, bir kitap okumak, zaman zaman bi
ze yardımcı olabilir; ancak mUziği dinlemek, onu anlıyabilmek 
için gereklidir. Gelişen kitle iletişim araçları, iyi müzik din
leme olanaklarının artması ile hemen herke sin iyi ırıii zik dinleme 
şansı da artmıştır. 

Herbirimiz, mUziği kendi yetenekıerimize göre dinleriz. 
Bu dinleme olayı, bir görüşe göre birbirinden ayrı Uç konumda 
gerçekleşmektedir (3). 

(3) AAROND COPLAND, What To Listen For Music, The New American 
Libraray, New York·1957. 
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Dinlema sUrecini bu tUr varsayımsal konumlarda ve böylesi
ne mekanik sayılabilecek bir biçimde ayırmanın bize sağlıyabile
ceği tek yarar, dinlediğimizindaha açık ve seçik bir görüşle an
laşılması ve kavranabilmesidir. 
ı. Duyumsal Konum: Müziği dinlemenin en yalın biçimidir. Müziği 
yalnızca mUziğin bize verdiği zevk için dinlemektir. Burada mtizi
ği fazlaca düşünmeden, üzerinde kafa yarmadan dinleriz. Örneğin; 
bir şeyler ile ilgilenirken dinlanilen müzik; düşüncede n yoksun, 
ancak alıcı bir düştinsel ortamda dinlanilen mUziktir. 

Müzikteki en küçük ezgi parçacıkları, kişinin içinde bulun
duğu mekanın atmosferini değiştirebilmektedir. Farkında olunmadan 
müziksel seslerin, kişinin duygusal yaşamında bir takım değiştir
meler yapacağı kuşkusuzdur. Sözkonusu konum, duyan her kişi için 
seecil duyuşlardır. 
2. Anlatımsal Konum: lVfUzik yapıtları yaratıcıları tarafından bes
telenirken; belirli duyuşlar sonucu oluşurlar. Dinleyenler müzik
teki bu duyuşları değişik anlamlarda algılıyabilirler. Müzikteki 
ezgi parçacıkları, kişilerde değişik anlamlar oluşturabilir. Söz
konusu anlamın sözcüklerle dile getirilmesi oldukça güçtür. Her
hangi bir müzik parçasının kesinlikle ne olduğunu söylemek ger
çekten güçtür. Kimi müziğin anlatımsal gücü daha çok kimi müziğin 
daha az olabilir. Ancak bütün müziklerde seslerin simgeli dilinin 
ardında belirli bir anlam vardır. İşte bu seslerin ardında oluşan 
anlam, o parçanın söylemeye, anlatmaya çalıştığıdır. Kişiyi etki
lema si, onun bir anlamlar zinciri olduğunun kanıtıdır. Yeterki 
o, bu bağlamda dinlenebilsin; mUziği dinlemeda bir anlatımsal ko
num old uğu bil ine bilsin. 
). "S a\t ffi.G-z..ik=ıet_·;\<oC\utv\) M·üı.ijin · \latotclu9u'. \A.C4.Üt\C:Ü ·v~ı k.u-l-ı-k.~,-z. 
müzikal ortamdır. Müziğin hoşnutluk veren ses boyutu ve dile ge
tirdiği duygular burada son bulur. Müzik öncelikle ve notaları 
aracılığı ile ve onların dile gelişleriyle varolmaya başlar. Bir
çok dinleyici, bu üçüncü konumun yeterince, bilinçli bir biçimde 
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farkında olmayabilir. Dinleyicinin yot1un bir dikkatle, seslerin 

birbiri ardına düzenli olarak gelişini farketme si, onun bü yUk bir 

olasılıkla ezgiyide duynıasına neden olacaktır (ezginin kendisinde 

uyandırdığı beğeni olumlu ya da olumsuz olabilir) .. Daha sonra ri

tim dikkatini çekecektir. Arınani ve ton renkleri bilin·~ düzeyine 
yükselmi.yecek olduğu gibi kabul edilecektir. 

Dinleyiciden mUziğin bu dinleme boyutunda daha koyu bir 

dikkat ve kavrayış beklenmektedir. Nede olsa güncel ve müziksel 

gereçler kullanılmaktadır. Dinleyici bu gereçlerin neler olduğunu 

tanımalı, anlıyabilmelidir. Ezgi, ri tim, a:r.:-moni ve ton renklerini 

daha bilinçli bir biçimde dinlemeye çalışmalıdır. Bunların ytmı 

sıra bestaeinin düşün çizgisini iziiyebilmesi için ırıilziksel biçi

rnin ilkelerini,~& tanıması gereklidir (4). 

(4) Müziği Dinlernede ve Yorumlamada jzlenecek Yolla.E: 

- Bestaeinin kısa biyografisi, ya~adıt;ı çagın özellikleri ve 
müzik biçiminin bilinmesi. O çagdaki diğer sanat dallarıy
le bir bağlantı kurulması. 

- Tüm Kompozisyon içinde tonalite değişikliklerinin anlaşıla
bilmesi. 

- Eserin; Ölçü-Ritim Doku Analizi-Arn:ıoni ve Formunun analizi. 
- Müzik cümlelerinin analizi. Her cürn...lenin birbiriyle olan 

ilişkisi (birleşip ayrılmalar). 
- Ayırma (ArtikUlasyon). 
- Cümlenin analizinde; Eserin başlangıc1-bitişi ve en yüksek 

noktası (Gerilim Çizgisi) aşağıdaki öğelere bağlı olarak 
gelişir: 
ı. Melodik Kı~uluş (tiz tonlarda gerilim yUksek). 
2. Arm.onideki uyumsuzluk gerilim arttırır. 
3. Aralık yapısı (Geniş atlamalar gerilim arttırır)e 

- Eserin dinlenıoosinde nüansların belirlenmesi. Eseri bölüm
lere göre dinlemek, yorumlamak, daha sonra ti..ime varmak, 
eserin genel görünümünü tartışmak. 

- Çalgıların be.lirlenmesi. 
- Eserin müzik türünün belirlenmesi, açıklanması. 
- Eseri yorumlayan orkest.ra 1 solist 1 tanıtımı. 
- Müzik tarihi açısından kısa ansiklopedik bilgiler. 
- Dinlanilen mLiziğin yapısal özelliklerinin belirlenmesi. 

Bu konuda ayrıntılı bilgi i. çin bakını~: . 
GEORGE KOCHEYITSKY. "İleri Düzeydeki O~renciler Için Etkin 
Hazırl:ı.k", Filarmoni Müzik _Der.e;iEl! Sayı: 126, Nisan 1977, 
s. 11-12. 
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Yukarıda belirtilen Uç süreç birbirinden ayrılmadığı gibi, 
dinleyen bunlardan birini ya da diğerini, ayrı ayrı dinleyemez. 

Bu dinleme iç güdUsel ve kendiliğinden olan bir dinlemedir. Sözko

nusu iç gUdüsel ilişkiyi, tiyatroda ele aldığımızda, konuya yak

laşımımız. daha iyi anlaşılabilir. 

Tiyatroda oyuncuların giysileri, sahne dekoru, varsa müzik, 

sesler ve hareketler izleyicilerde birtakım hoş izienimler bıra

kan öğelerdir. Bu öğeler, izleyenıerin tiyatro oyunu ile ilgili 

tepkilerinin duyumsal konumunu oluşturur. Tiyatrodaki anlatımsal 

konum ise sahnede olup bi tenlerden algıladıklarırrn zla oluşmakta
dır. Sahnedeki olaylar dizisi, kişiyi değişik biçimlerde etkili

yebilmektedir (heyecan, üzüntü, güldürü gibi). 

Müzikteki anlatımsal düzleme benzeyen, tiyatroda konuşulan 
sözcüklerden bağımsız olarak ortaya çıkan bu duygusal görünümdUr. 

Sahnede izlenen oyunun düzen ve gelişimi, müzikteki katıksız mü
zikal düzlam ile aynı değerdedir. Bir oyun yazarı ile müzik bes

teciainin kullandığı gereçler aynıdır. Müzik teması besteci için 

ne ise, tiyatrodaki kişiliklerin yapısı tiyatro yazarı için odur. 

Müziği her üç konumda ve aynı anda düşünmeksizin dinleriz. 

Dinleyici aynı anda hem mU zi~in içinde hem de dışında olmalıdır. 

Aynı anda dinlediğini yorumlıyabilmeli, ses dizgelerinin ri tim 

bütünlüğü içerisinde belirli yöndeki gidişini, gelişini görebil

meli, hissedebilmelidir. Yukarıda belirtilen dinleme konumlarının 

yanısıra müzikle birtakım dinleme ilişkileri,değişik biçimlerde 

ele alınabilir. Sözü edilen dinleme biçimlerini şöylece tanımlı

yabilirizı 

Dinle ye nin bir müzik yapıtının hemen tüm ö2;elerini (varsa 

sözleri ile) tam bir dikkat ve kavrayışla dinlediği seçici dinle

!! biçimidir. Dinleyici müzikle bir tür dalaylı iletişim içerisi

ne girmiştir. Dinleyen dinlayeceği müziği kendi istek ve beğeni

leri doğrultusunda seçerek dinleyecektir. Kişinin dinlemeyi tasar

ladığı müzikler; radyo, televizyon müzikleri, bant ve plak, ya 

da konser müziği olacaktır. İkinci tür dinJ.eme biçimi ambians 
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türü dinlemedir. Dinleyici dikkatini müzikten çok sescil iletiler 

Uzarinde toplamaktadır. Seste ve kişide herhangi bir fiziksel de
ğişiklik olmadığı sürece mUzik kişi tarafından dalaylı ve du~ 
sal olarak tüketilir. Herhangi bir işle uğraşan ya da oyalanan 
kişiye müzik bir nfon mUziği" görünüıwndedir. Araştırıcı dinleme 
ise; kişinin beğenisiyle biçimlenen bir dinleme biçimidir. Beğe
nilerine cevap veren, ilgisini çeken müzikleri araştıran kişi bu 
süreçte fazla dikkat harcamaz. Dikkat 1 seçme işleminin tamamlanma

sından sonra başlar. Tanıma, kalite ve izlenim canlılığı etkenle

ri bu süreçte önemli bir görünümdedir (5). 

Önceden dinleyip, bildiği ezgileri tanıma, iletileri din

lemeda kavrayış ve algılamayı etkileyen ses kalitesi ve iletile

rin bilgisel içeriğine bağlı olan izlenim canlılığı araştırıcı 

dinlemeda önemli rol oynayan etkenlerdir. 

Duyumsal olarak algılanan müzikal iletilerin düşün ve an

lam yapısı, dinleyenin algılama sürecinde ussal olarak duyguya 
dönüşmektedir~).Müziğin dinlenmesi sürecindeki duygulanımlar; varo, 

luşumuzun doğal duygu yapısının değişik biçim ve görünümdeki çjw~u, 

.sa.\ ve yaşamsal gerilimleridir. Böylece müzik bizi bir duygu or
tamından diğer bir duygu ortamına, sokabilmekte, iç yaşamımız bu 

duygusal gerilimlerle zenginleşebilmektedir. 

Ses ve müziği algılama organımız beynimizdir. Müziğe gös

terdiğimiz ilgi ya da tepki bizim onu algılıyabilip, us gücümUz

le beynimize yerleştirmemize bağlıdır. · 

( 5) 

(6) 

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: 
- ABRAHA~ A~MOLES, Kültürün Tollumsal Dinamiği, Türkçes~: 

Nuri BILGIN, Ege Universites Edebiyat Pak. Yay.: 21 Izmir 
1983, s. 100-103. . 

Bugün beynin sağ bölümü vücudumuzun sol bölümünü, beynin sol 
bölümü ise vücudumuzun sağ bölümünü kontrol ettiğini biltyo
ruz. Buna ilaveten beynin iki bölümi..inün müzikle ilgili olarak 
iki ayrı rol oynadığını biliyoruz. Ilginç olan taraf; ses 
perdesi, melodi ve ritim ilk önce beynin sağ bölümünde kay
dediliyor. Bu sağ bölüm ayrı ca duygusal ha ya tıııu zı rı da merke
zi. Sol bölUmde ise k o d (şifre) çözümü ve anlam merkezi. 
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Herhangi bir müzik yapıtını dinleyen kişi, müzikteki nota
ları ya da armoniyi tanıması gerekmiyebilir. Ancak melodiyi (ez

giyi) tanıyabilmemiz, dinlenan rWziği daha derinden acılayıp kavra

yabilmemize yardımcı olur. Dinlanilen müziği bir bütün olarak al
gılıyabilmemiz için ezgi parçacıklarını, bir öncekini, dinleme a

nındakini ve biraz sonra çalınacakla biı•likte ilişkilendirerek 

dinlememiz gerekmektedir. 

B) Müziksel Yaratı ve Anlatım 

Müzikçiler herhangi bir kimse gibi, toplumun üyesidir. An

cak yaşamını sürdürebilmek için, sanatçı yönünü kullanmaktadır{~t 
Eğer ~'W:ıik4i:. sanatının dışında geçimini bir başka yolla sağlıyor
sa, bu kez müzik onun için "merak" (hobi) ve boş zamanlarını de
ğerlendireceği bir uğraş olur. Yeteneklerini geliştirme yöntenlie

ri ise, yaşamını sanat ile sürdUrenlerin yöntemlerinden daha de
ğişik olacaktır. 

Müziği yaratan kişi olan bestaeinin de, her sanatçı gibi, 

bir ~.0..·\\q'A~ gereksinimi vardır. Sanatçının ürünü, sanatına kar

şı olan ilgi ya da ilgiaizlikle biçimlenmiş, kalıplanmıştır. Sa
nat, bir yaratma olayıdır ve yaratıcının duyuşunurı, düşüncesinin 

biçimlenişidir. İnsanın yarattığı herşey, kendinden, başka bir 

deyişle, insan oluşundan kaynaklanmaktadır. Yaratıları ndaki este

tik duyuş ve kuralları, kendisi, çevresi, doga ve yaşamından 

edindiği esinlenimlerin sonucu belirler. 

1'1\Ü,z.U<-q.i!e.r:_, genellikle anlamsız yapıt üretmerneğe özen gös

teren kişilerdir. Dinleyicilere yapıtlarındaki iletilerle ulaşmak 

ve onlar tarafından anıaşılmak , başlıca amaçları olnruştur. Bes

teci mü ziğini bestelerken birtakım duygulanımler sonucu ezgileri 

Bunu daha açık bir biçimde anlatabilmek için bir şarkı söyli
yelim; eğer beynin sol tarafını uyutabilirsek melodiyi söyli
yebildiğimizi, ancak sözleri söyliyemediğimizi farkederiz. . 
Bunun tersini yapıp sağ bölümü devreden çıkaracak olursak, 
kelimeleri söyliyebiliriz fakat ımlodiyi ke sirılikle söyliye
meyiz. Bunun sonucu tek düze kelimeler topluluğu çıkar orta
ya. Ancak sağ ve sol taraf birleştiklerinde ve birbirleriy~e 
işbirliği yaptıklarında hoşa giden sesi duyabilj.riz .. YBHUDI 
MENUHİN, a.g.k., Televizyon Dizisi. 
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imgesinde Uretecektir. Ses ve ezgilerden doğan bu izlenimler bir
takım duygusal anlamlar taşımaktadır. Müziği yorunılayan (icra 
eden) kişi bu anlam yük1U imgeleri dinleyicilere aktararak onlar
da, duygusal ve dUşünsal duygulanımler oluşturacaktır (7). 

Besteciler müzik yaratı ve duygulanımlarını kimi zarran do
laysız ve içsel olarak kendi görüş ve anlayışları doğrultusunda, 
kimi zaman ise dış dünya ile etkilanimler sonucunda yaşannıı:.;ı, ya
şanan ve yaşanacak olayları yapıtlarında dile getirrre ye çalışrnıl}

lardır. Kimi besteciler ise; edebiyat, resim gibi diğer sauat 
dallarından etkilenirnlarini yapıtlarıcıa yansıtnnşlardır. 

Gerçekten bunların tUmü yaşamdan etkilanimler olup, duygu 
ve dU şU nceyle bütünleşerek dile gelen ve w.ü.zi{ji yara tanı n imgesin
den doğan ezgilerin anlatımıdır. 

Müzikteki ezgi, bestacideki çeşitli ve değişik etkilenim 
ve esinlenmeler sonucu oluşan duygular bütünüdür. Dinleyici ken
disinde belirli bir duyguyu uyandıranın mU zikteki to nal ( sessel) 
izler olduğunu sanır. Oysa bu sesin işlevinden çok ezginin işle
vinden kaynaklanmaktadır. Sözkonusu ezgi, bestaeinin imgeleminden 
doğan sesler dizisidir. Gerek besteci, gerek yarumcu ve gerekse 
dinleyici; mUziğin ttinit yle içsel ve psişik bir olay olduğuna, 
ancak ezgilerin anlamlı iletileri yardımıyla ulaşabileceklerdir. 

Bestaeinin sözkonusu duygulanımları, esinlanıneleri onun 
varoluşuyla birlikte geçmiş, şimdiki ve gelecek arasındaki ilin
tiler olarak yaşanan müziksel zamanın bir anlatınııdır. Besteci 
yaratıaını, ezgiler bUtUnlüğü içinde anlatmasında; dinieyenin bu 
anlatımı ezgiler bağlamında kavrayabilmesi için çalışır. Dinleyl-

( 7) MUzikte tirum, en kısa bir tanımlamayla; bestelenmiş bir mü
zik yapı~nın, en geniş anlamda ve duyuş düşünüş bağlamında 
canlandırılabilmesidir. Bunu dile getiren kişi ise yoruıncu 
olarak adlandırılır. Müziği canlandırma da yarumcunun teknlk 
ve düşünsel-ruhsal ya da duygusal etkenlerle donanmış olma
sı gerekmektedir • 

. Yorumlayıcı bestaeinin yaratılarını geniş bir sezgi 
ve kavrayışla, seslerin anlam dolu yapıları içinden besteci
nin iletmek istediği anlamı açık bir biçimde dile getirmeli
dir. Böylece dinieyenin sunulan anlatımdan etkilenip, yapıtı 
algılama sı ve anlamla ştırması kolaylaşacaktır. 
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ci çoğu zaman, kendisinde belirli bir duygu uyandıranın sözkonusu 
ezgiler olduğunun farkında değildir. Oysa ezgi, müziksel yaratı 
ve onun anlatımda, gerçek bir öğe olup, müziğin anlanu.na ulaşma
da, onu tanıma ve kavrıyabilmede vazgeçilmez Ju~ı.t~sal bir öğedir (8) 

Müzikteki anlatım bir çalgı ~ da çalgı toplulukları, in
san sesi ve sesler topluluğu ya da bunların her ikisinin birden 
varolduğu biçimlerde gerçekleşir. Müzikteki anlatım, müziğin YfJ.

ratıldığı dönemin toplumsal değerleri, geçerli olan yaşam biçimle
ri, coğrafi koşulları ve diğer sanat dalları ile bir koşutluk gös
termektedir. Bu anlatımların hemen tümü soyutla~tırılmış duygu ve 
düşünceler olup, olayları soyut olarak dile getirmektedir. 

Yorumlama sürecinde, müzik yapıtını yorumlıyanın; öncelik
le bestaeinin eserini yarattığı andaki düşüncelerini, duygulanıın

larını anlıyabilmek; ona ulaşabilmek için, müziğin dokusunu izle
yerek duygusal ve düşünsel gelişmelerini çözümlerneye çalışması, 
kavraması gerekmektedir. Yorumcu; müziğin anlatımında, besteelnin 
ürünlerini dinleyana ulaştıran bir köprü görevini üstlenmiştir. 

C) Müziksel Yaşam ve Zaman 

İnsan tUm yaşamı boyunca, mü zikle çeşi·tıi zaman birimlerin
de ve değişik mekanlarda, dalaylı ya <11 dolaysız olarak ilişki kur
maya çalışnn.ştır. Eski topluluklardan bu yana, müzik ya şaında iyi

leştirici olarak toplumsal ve törensel bazı anlatımlarda kullanıl
mış, biçimlanmiş ve yaşanmıştır. Müzik çeşitli toplumlarca, bu 
yaşanışı ve yaşatılması sonucu günümüze kadar ulaşabilmiş, bu ya
şanışın SUrdUrülüşü ile geleceğini biçimlemiştir. 

Müzikle yalnızca onu dinleyerek dalaylı ya da dolaysız 
ilişkide bulunarak yaşanılabilir. Bu ise müziği yorumlayarak, 
bir çalgı çalarak ya da böyle bir eşlik olmaksızın, salt söyli
yerek de yaşanılabilir. Bu süreç, çeşitli ortam ve zamanlarda, 

{8) ERNEST ANSERMET, "Müziğin Sorunların Türkçesi: Ömer SAHTOS, 
Oeus Müzik Dergisi, Sayı: 23, Eylül 1964, s. 9. 
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topluluklar biçiminde, ya da bireysel olarak sürdürülebilir. Mü

zik, bu salt çalma ya da söylenmanin ve dinlenmenin yanı sıra; ba

zı mi.i zikal öğelerin, kişide oluşturduğu dür tU ve gÜdülemeleriyle 

biçimlenen, dans gibi hareket öğeleriyle birlikte de yaşanabilir. 

Müziği dinlemede, dinlaneni yaşamak; müzikal öğelerin uyan

dırdığı duygu ve düşünceleri, müziğin yaratıcısının anlatmak iste

diklerini kavramakla gerçekleşir. Müziği gerçekten duyarak yaşamak 

kişide geçmişteki yaşantıları çağrıştırabilecek, yaşanan anı gö

rUntüleyerek, gelecek yaşama ilişkin görünümleri canlandırabile

cektir. Böylece, yaşanan mUzik ile kişi, sürekli iletişim içinde 
olmaya çalışacak ve zamanla ona alışacaktır. 

Müziği yaşamak ve sürekli olarak dinlemek, belleklerde yer 
etmesine, giderek anlaşılabilmesine ve bir tür alışkanlık yarat
masına neden olacaktır. Ancak belleğinüzde yer etmiş birçok mü

zik parçaları vardır ki, bunları çoğu zaman beğenmeyip, içimiz

den veya açıkca eleştirebiliriz. Günümüzde geçmiş yaşantılarınn
zı çağrıştıran ve bir çok mU zik parçasını severek dinliyebiliyo

ruz. İşte bu müzikler bizde çok önceleri bir alışkanlık yaratnuş 

ezgi parçacıklarıdır. 

Müzik kişi yaşarn:ı. nı etkili yen, değişik duyguların anlaşı-

l b . ı· li V i . . u d b . n e +ı 1t i M . - y d V • • • k ı d . a ı ır g yon n en ır ·'· · ... a:rQ.c.ld~r.. a şa ıgı zamanı mu zı en ı-
re bildiği gibi dinlediği müziği zamanlaştırabilen kişi, değişik 

zaman ve ortamlarda mü zikle dalaylı ya da dolaysız ilişkide bu

lun urak birtakım duygusal ve simgesel yaşam alanlar1 oluştura

bilınektedir. 

Yaşanılan Zaman ) Müzik ) Ol.,taya çıkan duygusal yaşam • 
.s\irect 

BuAise bazı seçenekleri beraberinde getirmektedir. Şöyleki; 

- Yaşanılan zaman ve mekana uygun olmayan simgesel müzik 

yaşamı. 

- Yaşanılan zaman ve mekana uygun simgesel müzik yaşamı. 
- Yaşanılan zaman ve mekanla simgesel müzik yaşann ara-

sında çelişen duygusal yaşam. 
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Yaşanılan her anın bir müziği vardır. Ancak kişi, içinde 
bulunduğu ortam ve zamana uygun olmayan müzikle ilişkide olabi
lir. Bu durum kişinin zaman zaman, isteği dışında, kendiliğinden 
gerçekleşen milziksel yaşamdır. Bu nedenle, yaşanılan zaman ve 
içinde bulunulan mekant'dq. J dinlanilen mil zikle çeliç>ki yara tılabi
lecektir. Böylece kişinin edindiği duygusal yaşam da değişik ola
caktır. Yaşanılan zaman içinde bulunulan mekan ve dinlanilen mU
zik, birliktelik göstermiyecektir. Diğer seçenek olan ve kişinin 
yaşadığı zaman ve mekana uygun müzik yaşamı, kişinin müzikten et
kilenimleri ve duygulanımlarını destekleyici bir görUnUmda ola
caktır. Bu durumda dinlanilen mUzik, kişinin seçici isteği karşı
sında yaşadığı zaman ve mekana uygun olması ile daha etkin ve iş
levsel olacaktır. Bir de müzik ve yaşanılan zaman ve mekan ara
sında, çelişen duygusal yaşam vardır ki; bu kişiye bazı çağrışı~ 
lar yaptırabildiği gibi, d uygulanırolarında çelişkiler yara tabil
mektedir. Kişi duygusal yaşamına seslenmeyen uüzikle iletişim 
kurmakta güçlUk çekebilmektedir. 



. . . . . . . . . 
11-MUZIK VE INSAN ILISKILERINDE ILETISIM 



III - MÜZiK EGiTiMi VE iLETiŞiMi 
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. . 
5 _ BIREYSEL, KUMELI VE KURUMSAL 

EGiTiMi VE KiTLE iLETiŞiMi 

. . . 
MUZIK 

Hemen her insAn doğu§tan ses ve müzik ile ilgilidir. Mü
ziksel verilerin kendisinde olu~turduğu anlamla~müziğe kar§ı 
sevme, anlama, istek ve yeteneğini geli§tirici özelliktedir. 

Müziğe kar§ı varolan yetenek, ilgi ve becerilerle donanan 
insan, bunları belirli bir eğitim ve ileti§im sürecinde öğrene
rek geli§tirebilir. 

Müzik eğitimi B§ağıde §EK!L-3'de belirtilen örgütsel §ema 
içinde, ki§ilerin bireysel, kümeli ve kurumsal yapı ili§kileri 
içerisinde ele alınıp, dll§ünülebilir. 

DOGRUDAN KULAK 
YOLUYLA DiNLEME 

SESLE KATILMA EGiTiMi 

ÇALGI ÇALMA E GİTİH i 

MUZIK EGiTiMi 

. . . 
KUMELI 

KONSERLERDE 
DiNLEME EGiTiMi 

KOROLARA KATILMA EGiTiM! 

ÇALGI TOPLULUKLARINA 
KATILMA EGiTfMi 

ÖR GÜN (ANA, ·ıLK, ORTA 
YÜKSE.K l Ö~RETiM KU. 
RV,M!-ARI~!JA. _GENEL 
MUZIK EG lTI M 1 

RADYO, TEYP, ViDEO, TV 
VE HALK KONSERLERIN 
DE;, ~iTLES.E~ YAYGIN 
M UZIK E GIT IMI 

ŞEKİL-3: Müzik Eğitiminin Bireysel, Kürneli ve Kurumsal 
İletişimi 
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A) Bireysel Müzik E~itimi ve !letisimi 

Ki§inin e~itim ileti§imi ba~lamında müzikle kuracağı en 
yalı·n ileti§ im biçiml.erinden biri ... bireysel olarak müzikle kuraca
~ı ili§kilerdir. Bu ise Uç bıçimde ele alınıp incelenebilir. 

a) DoSrudan Kulak Yoluyla Dinleme E16itimi 

Ki§i,ana dilini lS~renme sürecinde içinde ya§adı~ı toplu
mun birçok kUltürel <S~elerinden etkilenmektedir. Bu nedenle salt 
duyumsal olarak müziksel ileti§imi onun ikinci dilini olu§turur. 
Bu öncelikle müzi~in doğrudan kulak yoluyla dinlenmesi egitimi
dir. 

A§ağıda §EKİL-4'de gösterilen ileti§im sürecinde alıcının 
ki§isel olarak sürdürdüğü bir ileti§im söz konusudur. 

KAYNAKCVerici l 

KOD AÇICI_OiNLEME 

SES 

MELOOI 

MESAJ RiTiM ALlCI _KULAK 
ı---.ı ( Dinleyici l 

'-----r----ı 

ARMONi 
-iLETi MÜZiK-...,.i----1 

soz 

ŞEKİL-4 ı Doğrudan Kulak Yoluyla Dinleme de Et$ i tim 
iletişimi 

. Doğrudan kulak yoluyla dinleme ki§inin kendi istekleri 
ve gereksinmeleri sonucunda olu§an bireysel bir e~itim sürecidir. 
Yukarıdaki §ekilde gBrüldüğü gibi belirli bir kaynaktan gelen 
(kitle ileti§im araçları-özel dinleyim aygıtları-konser vb.) 
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müzik, belirli bir en~ormasyon içererek doğrudan dinleyiciye salt 
duyumsal olarak gelir. Bu ileti; ses, melodi, ritim, armoni ve 
söz öğelerinin tümünü birden içermektedir. 

Salt duymaya ya da kulak yoluyla dinlernede kanalda belirle
nen kodlar ki§ide kod açıcı i§lemle sürmekte; bu,duymaya yönelik 
bir dinleme eğitim sürecinde biçimlenmektedir. 

Kulak yoluyla dinlernede müziksel iletiler (birbirini ta
mamlayan müzik öğeleri ile) alıcıda onun bilgi düzeyine, algıla
ma ve anlama düzeyine göre açımlanır. Bu açıınıama sürecinde alı
cının gerek bilgi düzeyi gerek sosyo-kültürel ortamında onun al
gılama derecesiyle bağlantılıdir. Bunun sağlanamaması halinde i
letiler alıcıya gürültü olarak gelecek, istenilen eğitim ise ger
çekle§emiyecektir. Bu eğitim,ki§inin dinleme düzlemlerindeki din
leme biçimleri ile biçimlenecektir ( ~kz. ~ .. 5. ô1) .. · : . 

Müziği dinleme (salt duyumsal olarak) insanın vazgeçile
mez bir gereksinimidir. Müzik hemen herkesin doğal ya§amı içeri

sinde her ortam ve zamanda kar§ı kar§ıya kaldığı bir olaydır. Mü
ziği dinleriz, çünkü buna gerçekten gereksinmemiz vardır. 

!nsan tüm ya§amı boyunca doğadaki ses veren nesnelerle 

ilgilenmi§, nesnelerin görünü§lerinin yanısıra çıkardıkları ses
lere göre o nesneler üzerinde bir yargıya varmı§tır. Böylelikle 
sesleri tanıyıp anlamaya çalı§mı§, ileti§im kurmak istemi§tir. 

Düzenli seslerden- olu§an müzik arayı§ları içerisinde olan 
insan,ya§amında sürekli kar§ıla§tığı diğer seslerden (gürültü) 
arınma bilincine içsel ve duygusal olarak ula§abilmi§tir. 

Müzik ki§iye zaman içinde, olay, ya§antı ve duyguları i
letmede çok boyutlu bir sanat olarak görünmü§tür. Doğada ve doğa 
ötesinde varolan sesleri müzik;geçmi§, §imdiki ve gelecek zaman

da duyumsal olarak ya§anılır duruma getirebilmi§tir. 

Müziğin doğrudan kulak yoluyla dinlenmesinde ki§inin din
leyi§ biçimleri ve algılanıroları farklılıklar gösterebilir. Bu, 
ki§inin dikkat ve seçicilik farklılıklarından da kaynaklanabil

mektedir. 
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Soyut bir sanat olan müziğin, duyumsal olarak tanınması, 
daha sonraki a§amalarda kavranıp anla§abilmesi, dinleme e~itiıni 
ile ba§lamak~adır •. Dinleme eğitimi salt müziksel olmasının yanı
sıra, di~er.özgün öğelerle (oyun-gösteri vb.) desteklanerek daha 
i§levsel biçime getirilebilir. 

Müziği daha iyi anlama ve kavramada ilk adım,onu dinlemek
tir. Doğrudan kulak yoluyla dinleme eğitiminde önemli olan, önce
leri ve zamanla dinlenilen ezgilerin ki§ilerce tanınmaya ba§lan
masıyla açıklanabilir. Buradan anla§ılacağı gibi sözkonusu eğiti
min amacı; dinlenilenin söylenınesi ya da çalınmasından çok tanın
masıdır. Dinlenen.müziğin söylenınesi ya de çalınmesı, müzik eğiti 
mi içerisinde ayrı bir eğitim ve öğretim biçimi olarak görülmekte 

dir. 

Sürekli ve bilinçli bir dinleme e~itimi ile: 

- Ezgilerin zamanla tanınm~sı, 
- Ezgilerin ili§kilendirilmesi ve bu ili§kilerin sürekli-
li~inin kavrenebilmesi, 

- Ses renklerinin tanınması ve ayrı§tırılması, 

- Ritim bilincinin olu§um ve geli§imi, 
- Müzikten tad alınabilmesinin sağlanması, 

gibi kazanımlar belirli düzeylerde gerçekle§ebilecektir. 

Seslerin bir. bütünlük içerisinde dinleyerek tanınması ve 
giderek kavrenmesı, · - · -- _ dü-
zenl.enmi§ sesler olan müziğin algılanabilmesinde birer öncül gö

revi ta§ıyecaklardır. 

Müziği dinlemek, onun birtakım iletilerini anlamaya çalı§

mak, eğitim ile çok yakından ili§kilidir. Müziği dinlemek, algı

lamaya çalı§mak, müzik eği}iminin bir bölümünü olu§turur. 

Okul dı§ı müzik ileti§imi, ba§ka bir eğitim ileti§imi or
tamıdır. Açıklayıcı ve e~itici amaçlarla düzenlenen konser ve 
gösteri izlemek, ya da bunların kitle ileti§im araçlarından ya
yımını dinlemek; varsa kendi özel dinleme eygı tl arıyle müziği 
salt duyumsal olarak dinlemek; sözkonusu eğitim süreci.nde ·müzik
le kurulan dolaylı ve etkin ileti§im ortamlarını olu§turur. 
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b) Sesle MUzi~e Katılma Eğitimi 

Bireysel olarak be§kB bir eğitim biçimi §EK1L-5'de göste
rilen sesle müziğe katılmadır. Belirli bFkaynaktan verilen 

iLETi 

KAYNAK ALlCI 

OUYMA- OZÜMSEME 

DOGRULUK- UYUM SESLE KA Tl llM 

VANSIMA 

ŞEKİL-5: Sesle Müziğe Katılmada Eğitim İletişimi 

· sescil iletiler (mUzik)ı alıcıda duyumsal olarak alınır. Bu ile
tiler alıcıda (e~itim sürecinde biçimlenerek) aynı sescil olarak 
kayna~a, yansıtılır. Eğitim sürecinde müziğe sesle katılım sesin 
kaynağa yansıyarak, doğru söyliyebilme, uyum gibi öğelerin sınan
ması sağlanabilir. Kaynak herhangi bir kitle ileti§im aracı ya 
da müzik aygıtları olabileceği gibi insan sesi de olabilir. Mü
ziğe katıl~ genelde kendiliğinden ve delaylı olmaktadır. 

!nsan doğadaki duyduğu seslere tüm ya§amı boyunca öykün
mak istemi§tir. Zaman zaman bu sesleri aramı§, çoğu zaman kendi 
sesi ile doğadaki kendiliğinden varçılan seslere katılımlarda bu
lunmu§tur. Bu katıl~ zamanla §arkı söyleme biçiminde geli§mi§
tir. §arkı söyleyerek müzikle ileti§im kurmak ki§inin tümüyle 
içsel ,"d.\JI~U{~o:l bir gereksiniminin dile geli§idir. Çünkü §arkıda 
belirginle§en anlam ve duygusal dizeler bağlantısında olu§an 
ba§ka bir boyut vardır. §arkıi ya§amın deği§ ik dilimlerinde sevgi, 
ayrılık, ölüm, doğum, mutluluk vb. gibi ya§amsal konumlardaki bu 
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~~..~~us 
olayları dile getiren, olaylar ve ya§amla bağlantılar kuran :, ~$ • 

~1:\l 
~;;-, bir olgu olmu§ tur. 

İnsanın kendini anlatmasında en kolay biçim sesle :ııiü

zi~e katılımdır. Şarkı söyleme, müzik e~itim ve ileti§iminin bir 
ba§ka boyutudur ve do~ru olarak sayliyebilme amacını ta§ımakta
dır. Okul müzik e~itiminde, do~rudan sesle müziğe katılma; önce
leri do~u söyleyebilme, tek sesli ezgiler ve zamanla çok ses 
gibi uygulamalarla programlanabilir. 

Sözkonusu e~itim biçimi salt sese dayalı olabileceği gibi, 
çalgı e§likli olarak da dile gelebilir. Böylelikle sescil ileti
ler daha da peki§ecektir. 

Ki§inin i§iterek edindiği müziksel deneyimler sonradan 
sescil olarak müzi~e katılımlarla sürebilir. 

Bu açıdan bakıldığında §arkı (ses müzi~i); ki§ilerin uyum
lu ve do~u olarak müzikle kurdukları, ilk dolaysız ileti§im bi
çimini belirlemektedir. 

Duyusal ve ruhsal olarak en etkili ve kolay müziksel an
latım biçimi ola·n §arkı; birtakım hareketler ve mimiklerle bir
le§ti~inde, daha etkili ve i§levsel olacaktır. Bu ise ki§inin 
müzikle kuracağı ileti§imi, daha etkin ve iç içe bir düzeye ge
tirebilecektir. 

Bireysel bir eğitim biçimi olan sesle müziğe katılım, ki
§inin ba§ka ki§ilerce dinlenmesi gereklili~ini de beraberinde 
getirmektedir. Bilindiği gibi, herhangi bir sanat yapıtını; bu 
ba~lamda müziği dile getirenlerin, bir dinleyici gereksinmesi 
olacaktır. Bu dinleyici ortamının gerçekle§mesi halinde, ki§inin 
topluluk içinde -kar§ılıklı olarak- kendilerine olan güvenleri 
artacaktır. Topluluk içinde birbirlerini dinleme alı§kanlığı ile 
ilk müzik dinleme eğitimi de ba§lamı§ olacaktır. Böylelikle ki§i 
ve ki§iler, bir müzik yapıtı seslendirildiğinde, gerçek bir din
leme anlayı§ı·nı kazanacaklardır. 
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c) Ç"algı Çalma Eğitimi 

!nsanlar duygu ve dü§ünCelerini ses ile müzi~e dönü§tür
mü§lerdir. Bu ses, salt kendi sesi olduğu gibi zamanla yarattığı 
çalgılarla müziğini desteklemi§, renklendirmi§ ve tamamlamı§tır~ 
önceleri kendiliğinden olan bu e§lik, sonraları ŞEK!L-6'da gö.t)
terilen eğitim sürecinde bilinçli bir biçime dönü§mil§tilr. 

EGiTiM 

ÔGRETici ÇALGI ÇALAN DiNLEYici 
KAYNAK ALlCI HEDEF 

GÖNDEAici ALlCI 

...... / ' / ....... / '-... / 
'~--~ ~--~ 
yonsıma yan s ıma 

ŞEKİL-6: Ça1gı Çalınada Eğitim İletişimi 

Bu ileti§im biçiminde ki§i artık kendi müziksel duyu§unu, 
bir ba§k& ileti aracıyle (çalgı) iletmek durumundadır. Belli bir 
eğitim sürecinde.çalgı çalmeda edindiği bilgileri içeren.ileti
leri alan ki§i, bu bilgileri dile getirmek zorundadır. 

Ki§i; zaman zaman dinleyen bir ki§ i, küme ya da kitle ile 

kar§ı kar§ıyadır. Yansıma, belli eğitim sürecindeki çalı§rn&ları~ 
kaynak-gönderici ve öğreticiye geri vererek olu§maktadır. Aynı 

süreç, çalgıyı çalana hedef dinleyici tarafından iletilmesi için 
de sözkonusudur. 

Çalgıyı yaratan insan, zamanla bunu çalan ki§i de olmu§
tur. Çalgıyı yaratan dü§linceler ve ona biçimsel olarak simgesel 
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anlamlar katan insan-çalgı-ilişkileri, müzik sanatı ve tarihinde 
en önemli dostlu~un olu§masına neden olmu§tur. En eski dönemler
den beri çalgıyı kendi sesini destekleyici, renklendirici bir 
ö~esi olarak görmU§, sesin büyümesinde çalgısı ona yardımcı ol
mu§tur. Deği§ik zaman ve ortamlarda sesine öykünen ve her biri
nin kendine özgil ses renkleri ve yapısı olan çalgıları üreten in
san, bunları kullanmıştır. 

Ku§kusuz bu çalgılara i§levsel özellik vermek, insanoğlu
nun doğa kar§ısında kar§ılıklı olarak ileti§im kurmak istemesin
den kaynaklanmı§tır. 

Hemen her çalgı değişik ses özelliğine sahiptir. Bu ses

ler insanın ve toplumların ya§amlarındaki ulusal ve giderek ev
rensel davranı§, tutum, inanç, umut, sevgi ve mutluluklarını sim
gelemi§tir (örne~in; orgun sesi evrensel inanç ve umudu, ney•in 
sesi de aynı inancı simgelemektedir). İ§te insanlar bu çalgıları 
çalarak, sözü edilen ya§amlarında belirli zaman ve ortam içeri
sinde bütünle§ebilmi§lerdir. 

Orkestrayı olu§turan çalgıların her birinin kendine özgü 
bir ses rengi vardır. Çalgıların bu ses renkleri orkestra içinde 
dinleyene iletmek istediği birtakım duygu dilimlerine ayrılmı§
tır. 

Çalgıların yapımında onları bir özellik verilmesi ve i§
levlerin belirtilmesi; insanların doğa kar§ısında kar§ılıklı i
letişim kurmaları sonucunda olu§mU§tur. 

Hemen her çalgının kendine bir özgü i§levi vardır. Bazı 
çalgıların dinleyenlerle duygu iletisi kurmadaki i§levleri kısa

ca ŞEKİL-7'deki biçimde belirtilebilir. 

Çalgılar icra biçimlerine göre iletilerinde bir takım de
~i§iklikler göstermektedir. Türk müzi~inde makam ve ritmik de
ği§melere g8re çalgıların iletilerindaki i§levler de de~i§ebil
mektedir. Örneğin: kanunun ağır olarak çalını§ındaki iletisi 
ile hızlı (çabuk) çalınması arasında olu§an duygusal farklılık
ta olduğu gibi. Kısaca Türk müziği çalgılarında olu§an duygu, 
kişinin kendine özgü anlayı§ı ve yorumu ile biçimlerıebilmekte

dir. 
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PASTORAL BiR ANLATlM DOGA ~BiREY 
BA~LAI-11NDA YAŞAMIN B.ITiMLEYICi i~LEVi 

DiNSEL _RUHANi DUYGULARlN YARA
TLMASI iŞLEVi 

Aj...IC.I 
DINLEYICI 

-------------~-J 

ŞEKİL-7: Bazı Çalgıların İletişim İçerisindeki Duygu 
İletileri 

Bunun yanısıra bazı çalgıların ses geni§likleri, anlatım 
ve iletilere bir sınırlılık getirebilmektedir (Örneğin; kavalın 
ses geni§liği ile bağlamanın ses geni§liği arasındaki :farkta ol
d~u gtbi ). 

Bazı çalgıların (özellikle orkestra çalgıları) ses renk
lerinden genellikle betimleyici, açıklayıcı ve tanımlayıcı ola-



-50-

rak belirli proğramlar bağlamında yarerlanılabilmektedir. Örne
~in; senfonik §iirde oldugu gibi; besteci çalgıları yapıt içinde 
i§levlerine göre öylesine yerle§tirmi§tir ki, .dinlenen ezgiler 
aneeden belirlenen proğramı (epik, dramatik, lirik, edebi, mito
lojik konuları) dile getirebilmektedir. 

Bunun d~§~ndaki bazı salt çalg~ müziklerinde soyut ileti
ler, dinleyicinin duygulanım biçimine göre yorumlanebilmektedir. 

İnsanlar duygu ve dü§ilnceleri çalg~ların bu iletilerinde 
bulabilmektedir. Çalg~ların ses ve armonik yapı özellikleri en
cak bunlar~ yaratan besteci, yöneten §ef' ve yorumlayan milziayen
ler yard~m~yla.ve çalg~nın kullan~m~yla anlam kazanmaktadır. 

Ç'alg~ çalma, müzik e~i timi ve ileti§ im ortamına daha deği
§ik boyutlar getirebilmektedir. Bu ise~çalgıların ilettigi ses, 
ton, armoni, ritim ve ezgilerin verdiği estetik hazdır. Herhangi 
bir çalgıdan çıkan sesler dinleyenleri soyut bir ses dünyasına 
g6türebilmektedir. 

Salt söylemeye yönelik ileti§im ortamında iletiler daha 
somut olabilece~i gibi sescil ileti§im bazı durumlarda yeterli 
olm~yabilir. Çalg~ bu bo§lu~u doldurabildiği gibi, armonik ve 
organik yapıs~ ile iletileri daha i§levsel olacaktır. Örneğin; 
film'lerde müziğin çalgısal ve diğer kullanım yöntemleriyle söz
sel ve görsel iletilerin ne denli desteklenip, peki§tirildiği 
bilinmektedir (Bkz : ·s. ı~ -1~)-"!_ ______ -- Sunlin 

yan~sıra doğa birey ili§kisinde kır ya§amının betimlerunesinde 
f'lüt'ün sesi bu ba~lamı nasıl de dile getirmektedir. 

Çalgı çalma,ki§ide yerel, bölgesel ya da evrensel ki§i
lik 6zellikleri ve bu 6zellikler arasında farklılıklar göstere
bilir. Bu onların ya§am, kültürel yapı ve ili§kilerini belirli
yebildi~i gibi toplum içinde ona bir statü de sağlıyabilir. 

· K~rsal :bölge insanının çaldığı çalgı ve müziksel iletile
ri ile kent insan~nın çaldığı çalgı ve iletileri arasında; duy
gulanım, içgUdü, değer yargıları, dürtü ve eğilimleri arasında 
farklılıklar olacağı doğaldır. Ancak her iki durumda da ortak 
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bir birlegim alanı vardır ki o da ileti§imdir. Çalgıların i§lev
leri içinde bulunduğu kültürel yapı ile biçimlenınektedir. Ki§i
nin duygulanım ve çogkuları gerek iç güdüsel, gerek öğrenerek 
edindi~i bilgiler (burada çalgı çalma öğrenimi) süreci sonunda1 

onun kigilik özelliklerini yansıtabilecektir. Sözkonusu duygula
nımlarını bir çalgı aracılı~ıyla kigi ya da topluma aktararak, 

tutum, davranıg, dU§ün, beceri ve alı§kanlıklarını i§levsel ola
rak dile getirebilecek, bu ise onun ki§ilik özelliklerini belir
leyici etkenlerden birini olugturacaktır. 

Hemen her ki§inin, müziğe kar§ı doğu§tan az çok ilgi ve 
eğilimi vardır. Bu durum ki§iyi; müzik sanatını önceleri dinle
meyi, anlayıp kavramaya daha sonra onu yöntem ve kurallarına göre 
dile getirmeye yöneltebilir. Sözkonusu dile getirili§te, müziğin 

! 

temel anlatım öğelerindeq olan ses ve ritim duygusunun, ki§ide 
çok önceleri doğal olara~ varolduğunu biliyoruz. Tüm bu yetenek
leri bir çalgı ile dile getirmek kiginin müzik eğitimi sürecinde 
yer alan bir ba§ka boyuttıur. 

Ki§inin çalgı seçtmi ve kullanımı, bu eğitim sürecinde 
önemli bir konu olarak gqrülmektedir. Çalgı seçimi ve eğitimi 
ile müziksel ileti§im dü~eyi arasında sıkı bir ili§ki vardır. 

ı . 

Çalgı eğitiminin ~macı; ileri düzeyde ve mesleki özellik
leri içereceği gibi, amatlörce bir nitelikte de olabilir. Mesleki 
olarak gözetilecek çalgı lçalma eğitimi sürecinde, çalgı seçimi 
kadar, öğretici seçimi ve:: ya§anılan çevre gibi, diğer etkenlerin 
de gözden uzak tutulmamas~ gerekir. 

Beklentilerin daha ı ileri düzeyde olduğu bu eği tirnde, çal
gı seçimi ve eğitimi, yet~nekleri geli§tirici ve sanatı ya§amı-

ı 

nın amacı olarak dü§ünen ~i§iler için, daha Bnemli sayılabilir. 
Ancak bu demek değildir kd; çalgı çalınayı amatör olarak ve yal-

, 

nızca bir hoglanma, beğeni ve istekleri giderici bir "merak" 
(hobi). olarak:seçenler iç~n önemli değildir. Bu aynı zamanda, 
kiginin doğal yagamını -f'azlaca sanatsal bir kaygı olmaksızın-

ı 

renklendirici bir özellik~ir. Herhangi bir çalgıyı çelmada, çal-
gının gerek seçimi, gerekikullanım ve eğitimi; mesleki olarak 

ı 
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seçme i§lemine benzernemekle beraber; ki§inin ya§amında iyile§ti
rici Bzelliğiyle, daha deği§ik bir görünümdedir. 

B) KUmeli Müzik Eğitimi İletisimi 

a) Konserlerde Dinleme E~itimi 

Müzikle dalaylı olarak kurulan ileti§im biçimi ve kUmeli 
eğitim süreçlerinden biridir. Bu süreç B§ağıdaki ~EK1L-8'de gös
terildiği gibi ele alınıp incelenebilir; 

.... -.... 
t" '\ 
1 KAYN.L'>K \ 
\!BESTE) 1 
\. / ,_,. 

OUŞUNSEL _SESC iL 

MJziK 

ŞEKİL-B: Konserlerde Dinleme Eğitimi İle tişimi 

§ekilde görüld~ü gibi kaynak(veric~bireysel ya da küme
li bir konser ortamından iletilen müziktir. Bu süreçte müzik ile
tileri, alıcı (dinleyici} kitleye iletilmektedir. İletilen,algı
lama sürecinde dalaylı bir ileti§im alarak verilmektedir. Çift 
yBnlü bir yansımanın olu§tuğu bu ortamda müzi~i dile getiren 
kaynak (konser) iletilerini, aynı zamanda duymak zorundadır. He
def' kitle ile.olan ileti§imlerinde kar§ılıkll. bir ili§ki ve et
kile§imden sBzedilebilir. Bu ise icracının dile getirdiği müziğin 
anlatl.Dl ve iletileri bu etkile§imler sonucunda yapısal deği
§ikliklere uğrayabilmesidir. Örneğin: müzik iletilerini alan ki-
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§ilerin davranı§ tutum ve tepkileri icracıyı etkiliyebilecek, bu 
etki ve tepkiJ müziğin anlamından bir çok §ey alabileceği gibi o
lumlu olarak katkılar getirebilecektir. 

Alıcı (dinleyici) dan icracıya gelebilecek yansımalar; 

-Tek ki§iden gelen tepkiler, 
- Kümeden gelen tepkiler, 
-Kitleden gelen tepkiler, 

biçiminde olabilecektir. 

Konseri dinleme sürecinde dinleyici kitle, icracıların di
le getirdikleri müzikle önce dü§ün yoluyla, daha sonra sescil an
latımların iletilerine ula§arak ileti§im kurmaya çalı§acaklardır. 

Konser dinleme; müziğin doğal yayım ortamlarından biriyle 
ileti§im kurmadır. Ki§i konsere müzik dinlemek için gitmi§tir ve 
bu istek1bilinçli olarak olu§IDU§tur. Konserde müzi~i dile getiren 
icracılar, (bireysel ya da kümesel olarak) müziği besteleyen (ilk 
veri kaynağının) müziksel dü§ün, duygu ve esinlenmelerini belli 
yorumlarla dinleyiciye iletmek durumunda olan ki§ilerdir. 

Ku§kusuz ki§i1 müzi~i diğer yayım ortam ve aygıtlarından 
dinliyebilir. Ancak konser; §EK!L-9'da gösterildiği gibi besteci
icracı-dinleyici o.lantndo.. .: ~ · -~ · ·<. kaynaktan al ınan tam bir sanat 
ileti§ im ortamı da('. BQ-~ka.. \:l\C'"' c:le';l~ ~\e. g e_re-'k ~oıse \ _ 9 e.re. \<.. ;~i-\ 

_sc,\ q\o..rq.k 'JinL~·~~:i\~i bir' i\e-\-i1im. or-l-aMH\dO.. b~r\e..ş+.;r~e.k+edlf'. 

Dinleyici bir kez daha böylesine etkili bir sanat ileti
§iıni ortam;ınd~ .bulunma olanağı bula~ı~a~;\,'f'·. Bu durum değerlendi-

~h~\e.'::Jıc.ı \ • 
rilirkent\müziğe koyu bir dikkat ve kavrayı§la katılma ' , müzik-
ten algılanırnlarını kültürel donanımlar içerisinde analiz etmeye 

çalı§malıdır. 

Konserde yorumcu-icracılar beste ya da besteciler, o or
tamda qulunan ki§iler için müziği dile getirmektedirler. !zleyi
ci bu bilinci ta§ıyarak, konser salonuna gelmi§tir. Bu nedenle 
icracılarla kuracağı duygusal, kültlirel 1 estetik ve müziksel bağ
~' dolaylı olarak o yapıtı besteliyen içinde geçerlidir. 
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KAYNAK 

BESTECI 

ORTAK 

iLETiŞiM 
ALANI 

VERici -._ _____ ..;;;;;,.._;;;;;,_ ____ ___,,_ .. ALIC 1 

(KONSER ı MUZllS CDiNLEYiCJ ı 
YORUMCU 

ŞEKİL-9: Konserlerde Besteci, Alıcı İletişimi 

Ki§iler konserleri dinlernede deği§ik ileti§im ortamların
dadırlar. Bu onların aynı zamanda eğitim ortamlarını da kapsamak-
tadır. Çünkü her müzik ileti ortamı , deği§ik,ancak özde aynı 
olan bir e ği tim ileti§imi ortam.i_d.ır. . Bunlar §EK!L-10' da gös-

terilmi§tir. 

Alıcı-dinleyici kitle sözkonusu bireysel ya da kümesel 
toplulukların müziksel iletilerini kendi beğenileri doğrultusun
da, kültürel ve ileti§imsel donanımları düzeyinde seçici bir din
leme ile alırlar. Konserdeki müzik iletileriyle tam bir ileti§im 
sağlanması yansıma ili§kileri ile gerçekle§ebilir. Aksi halde i
letiler, alıcı (dinleyici) kitleye gürültü olarak gelecek etki
tepki bağlamında istenen ileti§im zinciri kurulamıyacaktır. 

Sözkonusu ileti§im: 

- Topluluk içi kar§ılıklı ileti§im ve etkile§im, 
- Topluluktan dinleyene ileti, 
- Dinleyenlerden-topluluğa kar§ı etki-tepki biçiminde ge-

li§ecektir. Bu· ise eğitim süreci içerisinde dinleme, anlama ve 
algılama gibi ileti§im donanımları çerçevesinde ele alınması ge
reken bir konudur. 
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KONSERLERi DiNLBVIEDE 
E-~im iletişimi Ortamları 1------. 

iKiLi 
Ü,ÇLÜ .. 
OORTLU 
SESLi 

DANS MÜziGI 

ICRACI 

ileti ler 

Bu n do 

ŞEKİL-lO: Konserleri Dinlernede Eğitim İletisimi Ortamları 

Dinleyene dalaylı müzik kültürü kazandırmeda konser kültü
rü bir eğitim sürecidir. Sözkonusu eğitim biçimi doğrudan kulak 
yoluyla dinleme eğitiminin devamı niteliğindedir. Ki§i bireysel 
dinleme eğitimini, artık kümeli müzik ·ortamında sürdürmektedir. 
Ba§ka bir deyi§le, bireysel olarak dinleme sürecinde olduğundan 
daha farklı bir ileti§im ortamındadır. 

Ya§ayan müzikle kar§ı kar§ıya kalan ki§i, müzik kayna~ı 
ile etkili bir ileti§im içerisindedir. 



-56-

Konser e~itim ileti§im ortamlarının ki§iye müzik kültürünü 
delaylı olarak kazandırmeda etkin i§levleri vardır. Bunlar §U ba§
lıklar altında özetlenebilir; 

ı. Çalgıların görsel-i§itsel olarak tanınması, 
2. Ç'algıların müzikal bütünlük içinde :i§levlerinin duyulup, 

anla§ılması, 

:3. S~slendirilen yapıtların çe§itli yorumlarla dile getiri
li§inin kavranabilmesi, 

4. Dinleyicinin sahnedeki müzik ve müzikçilerle dalaylı o
larak bütUnle§mesi, böylece ki§ide daha deği§ik haz ve 
estetik beğenilerin olu§ması sağlanmı§ olacaktır. 

b) Korolara Katılma Eğitimi ve iletişimi 
1 

1, Ki§inin kümeler içerisinde müzikle kuracağı dolaysız ile-

ti§im biçimlerinden bir diğeri, korolara katılmadır. 

Koro; ki§ilerj.n müzik sanatına doğrudan ses olarak katılı
mıyla, insan-ses bağlamında müziğin kUmeli olarak dile geli§idir. 
Korolara katılma eğitimi nde ki§i ŞEKİL-ll • deki gibi dolaysız ola
rak bir müzik ortamına girdiğinden, müzik ileti§imi de deği§ik bir 
biçim de görülmekte ve bir öl1;renme olgusunu içermektedir. 

.. . . 
GONCERICI 

OKUL-A iLE-ÇEVRE 

ALlCI 
\ 

ı-=---..ı YORUMCU) 
·,-.---··--.-7 

GONCÇ:RI; 
ALlCI )lcuı$1Mil. Cl _,/ 
ÖGRENCi 1 

~--------ydnsıma_ ________ j 

ŞEKİL-ll: Korolara Katılınada Eğitim İletişimi 
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Burada kaynakjokul-eğitimi, öğretici ile aile ve çevre or
tamlarıyla ba§layıp, eğitim ortamını da içermektedir. Korolara 
katılma isteğinde olan bir ki§i, kendisinde olu§Bn güdü, ilgi, i
§itsel yetenek ve. hezırlıklarla donanmı§ olarak; 

- Kulak-(duyma) eğitimi, 

- Dinleme eğitimi., 
- Sesleri tanıma, 
- Doğru söyliyebilme, (Bireysel-Kümesel) 
-Müzik temel öğelerinin öğretimi-solfej (nota okmna), 
- Çalgı ya da çalgılar e§liğinde söyleme eğitimi, 

gibi m9ziks~l a~dan gerekli eğitim ve öğretim ortamlarından ge

çerek, toplu söyleme eğitimini dinleyici kitleye iletir. Alıcı 
(dinleyici) nın bu iletilere etki ve tepkisi kaynağa olduğu gibi, 
ilk elden alıcı durumunda olan ki§~(koro topluluğuna) dolaylı 
olarak yansıyabilecektir. 

Koro (toplu ses müziği) ki§inin bireysel olarak ve sesle 
müziğe katılma eğitiminin bir devamı niteliğinde olup, ses müzi

ğinin ikinci a§amasını olu§turmaktadır. 

Koro eğitimi ve ileti§imi, ki§ilerin müzik aracılığı ile 
gerek bireysel gerek ldıimasel olarak i§ ve görev yapma eğitim ve 
sorumluluğunun kazandırılması açısınden önemli bir eğitim süreci
dir. 

Müzik eğitimi ve ileti§imi açısından etkili bir eğitim bi
çimi olan korolarda, ki§ilerin doğru ses ve ritimlerle toplu ola
rak bir §arkının dile getirili§i esastır. Tek sesli korolardan, 
çok sesli korolara ula§ ma da temel; önceleri tek s es li ve doğru 
olarak söyliyebilmedir. Çok sesli yapıtların seslendirilmesi için, 
bu temelin kesin olarak kazandırılması gerekmektedir. 

Tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, bu sürecin devamı ola
rak deği§ik eğitim biçimlerinde, koro etkinlikleri müzikle kurula
cak olan toplu iletisim enlayı§ının, en yalın biçimini olu§tura
caktır. 

Koro toplulukları içinde olan ki§iler; dU§ünsel, duygusal 
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ve imgesel olarak kar§ılıklı ileti§im ve etkile§im içine girmi§
lerdir. Ki§ilerarası ileti§im ortamı; toplu anlatım biçimi olan 
ve ileti§im simgelerinden biri olan müzik diliyle biçimlenmekte
dir. 

Topluluklar içinde müziğe ses olarak katılım, ki§i de iş
birliP:i ve is bölilinil anlayı§larının kazanılmasını sağlıyacaktır. 
Ki§i'nin kendi beceri ve yeteneklerini tanımasının yanısıra, olu
§abilecek güven duygusu, bu kez topluluk içinde ve giderek toplum 
içinde artabilecektir. 

c} Çalgı Topluluklarına Katılma Eğitimi 

Çalgı topluluklarına katılma ise bir ba§ka kümeli eğitim 

bölümüdür. Bireysel olarak çalgı çalma, bu kez topluluklar için
de ve toplu iletişim ortamı içerisinde biçimlenmektedir. Korola
ra· katılma eği tirninden f'arklı olarak kümelerde bu kez eği timj 
§EK!L-12'deki gibi calgı çalma ile yapılmaktadır. 

GÜD~'\. 
ALGISAL-YETENEJ<\ 

GÖNOERiCi 

-------- ........... 

ŞEKİL-12: Çalgı Topluluklarına Katılınada E§;i tim 

iletişimi_ 

Kaynağını, okul,aile ve ceuenin olu§turdu@l gönderici bu bağlamda çal
gı eğitim ve öğretim ortamlarında güdülenmi§, ilgi ve bu kez be-
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lirli çalgısal yetenekle donanmı§ olarak; 

-Kulak, (d~yma)eğitimi, 

- Dinleme e~itimi, 
- Çalgıları tanıma, 

- Sesleri tanıma, 
- Do~ru çalabilme, 
- Müzik temel öğelerinin öğretimi ve solf'e,i (no ta okuma) 

ve gelebilme, 
- Çalgılar e§liğinde ve birlikte çalma eğitimi gibi müzik

sel açıdan eğitim ve öğretim ortamlarından geçerek,toplu çalgı 
çalabilma e~i timini dinleyici ki tl eye iletecektir. Alıcı (dinle
yici) kitlenin bu dinleyimlere etki ve tepkisi kaynağa olduğu gi
bi ilk elden alıcı durumunda olan ki§iye ve dolayısıyla kUmeye 
yansıyabilmektedir. 

Çalgı topluluklarına katılım ile ki§i topluluk içi ili§ki 
ve etkile§imde; 

- Davranı§larda birlik bütünlük, 
- Kar§ılıklı güdüleme, 
- Bireysel ve toplu ba§arı, 
- Toplu estetik ve uyuma ula§abilme, 

gibi i§ birliğini, arkada§ lık anlayı§ını geli§tirici ve bağlılık 
gibi dü§ünsel, duygusal tutum ve davranı§lara sahip olmaktadır. 
Bu ise, onun çalgı topluluklarına katılma isteğini ve gereksini
mine neden olan bir dizi itici güçler olarak görülebilmektedir. 

Bu eğitim, müzikla dolaysız ve toplu çalgı çalma olarak 
kurulan ileti§im biçimini belirlemektedir. Korolara (toplu ses 
müziği) katılma eğitiminde olduğu gibi, topluluklar içinde çalgı 

ı 
müziği katılımı ile i§birliği ve i§böllimü gibi anlayıglar olu§UP 
geli§ecektir. Ancak bu kez iletiler, bir ba§ka ses aracı olan 
çalgılarla birle§erek, dile getirilmektedir. !nsan sesinin kulla
nımı, yerini bir çalgının kullanımına bırakmı.§tır. Küme içerisin
de olan ki§i, kümedeki diğer ki§ilerle tek tek ve topluluk olarak 
ileti§im içerisine girmi§tir. 



-60-

Deği§ik ses özellikleri olan, çalgılar arası seslerin uyum
lu,(gerek bireysel, gerek topluluk)olarak dile getirilmesi; bu sü
recin temel müzik kO§uludur. Müziğe gerek bireysel gerek kümeli 
katılma sürecinde; amatör ya da mesleki olsWl, müziği dile geti
renin, dinleyen ki§i ya da ki§ilere gereksinimi vardır. Bu kar§ı
landığı sürece ki§inin müzikal duygu ve dü§ün iletileri anlam ve 
varlık kazanacaktır. 

KUmeli müzik eğitimi ve ileti§imine katılmadaki her üç sü
reçte ki§i gerek bireysel olarak gerek topluluk olarak; dti§ünsel, 
duygusal ve davranı§Sal olarak etkin bir ileti§im ortamına girmi§
tir. Bu katılım onun aynı zamanda ileti§im biçimini de belirlenıek
tedir. Ki§i bu katılımlarında içinde bulunduğu ve ya§adığı toplu
mun kültürel özellik ve yapısını gözönünde tutmak zorundadır. Bu 
söylediklerimizi §ematik olarak ŞEKİL-13'de görebiliriz; 

ÇEVRE_ YORE 
...._,_-.ı BOCGE ÖZELLiKLERi 

TOPLUM_ YASA M 
ÖZELLiKLERi 

KÜLTÜR 
ÖZELLiKLERi 

iLETiŞiM TEKNiKLERİ 

ŞEKİL-13: Kümeli Müzik Eğitiminde İletişim 

Bir göril§e göre; 
"Birey, örgüt,yöre, bölge, ulus düzeylerin

deki kUltür ortamlarının doğal yasalarının farklı
lığı, bunların ileti§im yasalarına da yansır. Her 
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kültür ortamının kendine özgü bl.r de jleUsjm 
yasası vardır (1). 

C) Kurumsal Müzik Egitimi 

Ki§inin müzik eğitimi sürecinde bir diğer yapı; kurumsal 
ileti§im içerisinde ele alınabilir. 

a) Ailede Müzik Eğitimi ve İleti§imi 

Aileyi, en küçük toplumsal grup olarak tanımlıyabiliriz. 

·Aile, bireyin ilk kar§ılıklı ili§ki ve etkile§im de bulunup 
toplumsalla§maya ba§ladığı ortamdır. !çinde doğup büyüdüğü ve en 
yakın çevresi ailesi olan birey; ilk tutum ve davranı§larını, bir 
takım deneyimlerini ailesinde kazanır. 

Aile, ana-baba ve çocuklardan olu§an bir topluluktur. Te

melini biyolojik, doğal ve psikolojik öğeler olu§turur. 

!çinde bulunduğu toplumun bir birimi .olarak aile; ŞEKİL 
14'de gösterildiği gibi, çocuğun eğitim sürecinde ona içinde bu

lunduğu toplumun kültürel verilerini yansıtıcı ilk kaynaktır. 

Ailenin toplum içerisinde ileti§inı kurduğu birtakım ortam
lar vardır. Sözkonusu ileti§im ortamları, toplumsalla~ma sürecinde 
önemli ve etkili birer etkendirler. Bireyin ilk toplumsal ileti
§im ortamı, ailesidir. Okul, yakın çevre, kitle ileti§im araçla
rı, sanat gösteri gibi diğer ortam ve kurumlar ki§inin ailesinde 
ba§lattığı,ili§kileri peki~tirici nitelikte birincil ve ikincil 
kümeler olan birer kültürel ve toplumsal ileti§im ortamlarıdır. 
Temel bir toplum kurulu olan aile, bireyin kültürel ileti§imini 
yüzyüze ve dolaysız olarak sürdürdüğü ilk ortamdır. Bu ili§kiler 
okul öncesi dönemden ba§lıyarak tüm eğitim-öğretim sürecini ve 
yeti§kinlik dönemini de kapsıyarak süregelen bir çizgiyi izleye

rek geli§ir (2). 

(2) 

İNAL CEM AŞKUN, "Örgütsel İleti§im ve Küçük Grup Boyutları", 
Kurgu" !leti§irrı Bi.limleri Fakültesi Dergisi, Eski§ehir Sayı:4 
Ekim ı981, s. ~6-~9. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: AYSEL AZİZ, Topluınsallas
rna ve Kitlesel İleti§im, Ankara Universitesi, Basın Yayın YU~
sek Okulu Yayını, Ankara, 1982. 



Sağlık 
Kurumları 

Devlet 
Kurumları 

OKUL 

SANAT GÖS1E 
Ri EGLENCE 

SER~LKONSER..siNEMA 

YN\II'J ÇEVRJE 
-KOMŞU 
-YAŞIT 
-ARKADAŞ 

----~ Ki1lE iLEr"iŞiM 
ARAÇLARI 

- BASlN 
-TELEViZYON 
-RADYO 

ŞEKİL-14: Aile İçinde Bireyin Do laylı ya ...,da Dolaysı l'< 

İletişim İçinde Olduğu Kurumlar Araç ve 
Birimler 

Bireyin müzikle ileti§im kurdu~u ilk ortam olması açısın
dan 6nemli bir eğitim kurumudur. 

Ailenin bireyin müzik eğitim ve ileti§imine yakla§ımı ve 
katkısı, diğer ileti§im ortamlarıyle biçimlenmektedir. Örneğin: 

kitle ileti§im araçları, ya da sanat kurulu§ları ile ili§kileri 
ve bu ortamların sağlanmasında aile,etkili bir iletken görevi 
üstlenmektedir. 

Müzik e~itim ve ileti§imi bireyin ilk kez ailesinde, onun
da ötesinde ana r.ahminde ba§lamaktadır. Müzik bir sanat bir ile
ti§im aracı, bir dil ve bilimdir. Sesin kullanımından müzik sana
tı olu§mU§, eğitim ve ileti§imin getirdikleri ve bilimin katkıla

rıyla müzik bilimi doğmu§tur. 

Müzik ile insanın ilk ili§kileri (somut olarak) çocukluk 
döneminde, dolayısıyla bu dönemi kapsayan aile içerisinde olu§
maktadır. Çocuğun ilk müziksel ileti§im ortamı onun ailesinde 
annesinin ninnileriyle ba§ladığını söyliyebiliriz. Bu ise, onun 
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do~rudan i§itsel olarak ve kendiliğinden eğitildiği bir süreçtir. 
Belki de bu ezgiler, çocuğun müzikten ilk algılanıroları ilk duy
gulanımları, müzik bilincini belirleyen, tanı§ıklığının ilk ile
tileri olacaktır. 

Müzik bir ailenin ya§amında yıllarca etkili olabileceği 
gibi bu sanat doğrultusunda ya§amlarını da etkilediği unutulmama-

lıdır. 

Aile içinde müzik eğitimi ve ileti§iminde, aileyi ve dola

yısıyla çocuğu etkiliyebilecek müzik ileti ve verilerini, B§ağıda 
ŞEK!L-15'de belirtilen ileti§im ortamı §emasında §U §ekilde gös
terebiliriz. 

ŞEKİL-15: Aile ve Çocuğu Etkiliyebilecek İleti 

Birimleri 

Kaynak (aile) kitle ileti§im araçları, çevre, sanat-göste

ri ve diğer kurumlarla ileti§im ve etkile§im içinde bulunmakta
dır. Bu.ba~lamda aile, edindiği bir takım bilgi, beceri, kültü
rel donanımları vb. çocuğuna aktarmaya çalı§acaktır. Alıcı duru
munda bulunan çocuk ise ailesi gibi bir takım iletj§im ortamları 

ve biçimleri ile ili§ki içerisindedir. Bu ili§kiler onun algıla-
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nım ve duygulanımlarını kar§ılıklı olarak etkilemektedir. 

Ailenin iletileriyle, çocuğun ileti§im kurduğu ortamlardan 
gelen iletil erin, ortak bir alan olU§ turdu[:u uyumlu yansımalar 
olabilmektedir. Ancak sözkonusu yansımada ortak bir uyumluluğun 
olmaması halinde bu ileti§im gtirtiltüye dönü§ebilecektir. 

Bu nedenle kaynak (aile) ile alıcı durumunda bulunan çocu
ğun ortak bir ileti§im çizgisinde birle§mesi gerekir. Aile çocu
ğun gereksinmelerini bu bağlamdaki diğer etkenleri de gözönünde 
tutarak, belirleyip onunla ileti§im kurmak zorunda olan bir ku
rum görünümündedir. Bu ileti§im ortamı ve kurulması gereken ile
ti§im zinciri delaylı olabileceği gibi dolaysız biçimlerde de ge

li§ebilmektedir. 

Bu bağlamda müzik,ailede kalıtım yoluyla olu§an ve geli§en 
bir olgu olarak görüldüğü gibi eksi de olabilmektedir. örneğin; 
müzikle dolaysız olarak ilgilenen ve müziği meslek olarak seçmi§ 
bir müzikçi çocu~nun da müzikçi olması gerekmiyebilir. Mtizikçi 

olmayan, ba§kB bir deyi§le müzikle dol~sız olarak ili§kisi olma
yan kimsenin çocuğunun müzikçi olabileceği unutulmamalıdır. 

Tüm bunlar gözönünde tutularak, çocuğun aile içinde müzik
le kuracağı ileti§imde, onların yeteneklerinin belirlemnesi gerek
mektedir. Bu belirlemeler, oldukça deği§iklikler gösterebilmekte
dir. 

Çoğu ailelerin bu konuya yakla§ımları ba§ka ba§ka olmakta
dır. Kimileri bu yeteneğin doğu§tan geldiğine, kalıtımla ki§iden 
ki§iye geçtiğine, kimileri ise sonraden eğitim ve çevre etkile§im
leriyle kazanıldığını ileri sürmektedirler. Kimileri ise, biyolo

jik ve fizyolojik etkenler üzerinde durmaktadırlar. 

Gerçekte her tür yakla§ımda da doğruluk payı olduğu söyle
nebilir. Ancak çocuklardaki müzik yeteneği ve isteği onların §U 
ya da bu etkenlerden değil, doğrudan müzikle ilgilenim, dinleyiru, 
istek ve ho§lanmalarının anlatımları ile belirlenebilir. 

Bunlar;a§ağıda belirtilen ileti§im kurma çabalarının be
lirlenmesinde birer gösterge olarak ele alınabilir: 
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- Ritim göstergeleri-anla§ılan ölçüler, 
- Do~ru ritim ile söyleme u~ra§ı, 
- ç·algı çalma denemeleri, çalgıları tanıma isteği, 
- Çalabilma, 
- Müziğe dikkat, kavrayı§ ve ses olarak katılım, 
- Müzi~i oyunla§tırma, 

-Yaratıcılık, §Brkı üretimi, kendi kendine söyliyebilme, 
- önceleri duyduklerı ezgileri. bellekte saklama ve zaman 

la yeniden dile getirebilme, 
- Dinlenme iste~i. 

Aile, çocu~un müzikle kuracağı ileti§imde onun müziksel 
e~itim ve ileti§iminde geli§imini sağlamada önemli rol oynayan 
bir etkendir. Aile çocu~a bir çok yönden yardımcı olabilir. Bun
lardan ilki ki§inin müzikle kuracağı dolaysız ileti§iminde ola

nakler elverdi~ince varolabilecek yeteneğinin de~erlendirilmesi
dir. Bu, öncelikle herhangi bir çalgıyı çalabilma eğitimi için 
bir öğretici ile kurulacak ili§kidir. Diğeri ise ki§inin müzikle 

kuracağı gerek dolaylı, gerek dolaysız müzik ileti§imi için uygun 
zaman ve mekanın sa~lanmasıdır. Bu,ki§inin müziğe kar§ı ilgisini 
çekecek ve bu ilginin sürekli olmasını sağlıyacak ko§ulların bu
lunmasıyle ili§kilidir. 

Belirtilen konularda aileye dü§en en önemli görevlerden 
biri de,ki§inin sözkonusu müzik eğitim ve ileti§im sürecinde o
nunla iigile.ıi(\\eı _ aksatılmadan sürdilrülmesidir. Milzikle kuru
lacak dolaysız ili§kide, ailenin ki§inin öğrendiği müzik parçala
rını, §U ya da bu §ekilde dile getirmesini dinlemek en kolay bir 
ilgilenim ~ eğitim biçimidir. Önemli olan, onun müzik ya§amını 
payla§abilmektir. 

Aile, ki§inin öğrendiklerini diğer ki§ilere iletmede bir 
aracı ve yardımcıdır. Aile, zaman zaman iyi müzik ortamları ve 
iyi müz-ik dinleme ko§ullarının bulurunası, yaratılması ve mekanlar

da müzikle ba§ba§a bırakacak biçimde birtakım ko§ulları hazırla
mak zorundadır. 
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b) Müzik Okullarında Müzik Eğitimi ve !letieimi 

Müzik eğitiminin mesleki olarak sürdürüldü~tü bir diğer ku
rumsal eğitim müzik okullarıdır. 

Okul; insanların içinde bulunduğu ve ya§adığı toplumsal ve 
kültürel olgular ve değerlerin eğitimini sistemli ve programlı o
larak sürdüren eğitim, öğretim ve öğrenim ortamıdır. 

Bu tanırola müzik okulu; müzik sanatını ya§amının amaçların

dan biri olarak görüp, bu eğitim ve öğretim sürecinden geçmek, mü
zikle dolaysız ileti§im kurmak isteyenlerin eğitim ve öğretim gör
düğü kurumlardır. Ba§ka bir deyi§le müzik okulları, müzik eğitim 

ve öğretiminin mesleki olarak sürdürüldüğü kurumsal bir eğitim 
biçimidir. 

Meslekten müzikçi olmayan ki§ilerin, müzikal değerlerin 
kavranıp algılanması yoluyla bu sanat alanında gerçek bir gcrli§ 
kazanmak, müziği dinleme ya da amatörce çalma ile kazanılan bir 
alı§kanlıktır. Müzik okulu ise, çe§itli eğitim biçimleri ve yol
lerı ile müzikle kurulacak dolayıı-dolaysız ili§kileri içeren da
he teknik düzeyde bir eğitim sürecidir. 

Müzik okullarının belli ba§lı özellikleri,mliziği bir ya§a
yı§ olarak dü§Unme ve bu y&§ayı§ı müzikle bütünle§tirerek, müzi
ği günlük ya§ayı§a katmaktır. 

ŞEK!L-16'da belirtilmeye çalı§ılan okul müzik eğitimi ve 
ileti§imi ortamında kaynak; eğitimci ve öğreticilerin bulunduğu 
okuldur. Okul, müzik eği~imiıçin eğitim biçimlerini, sistemle§
tirilmi§ §ekilde, kuramsal, uygulamalı olarak düzenler. Alıcı 
sistemli ve planlı bir biçimde sürdürülen eğitim sürecinde müzik 
ile ilgili dersleri alı~. 

Gerek kaynak-gönderici, gerek alıcı-hedef, eğitimin ya

pıldığı okul ortamını içermektedir. Alıcının eğjtim sürecindeki 
ölçme ve değerlendirme ile kaynağa, ba§arısı ile kaynağın ileti

lerinin sonuçlarını vererek kar§ılıklı bir yansıma ili§kisi ku
rulacaktır. 
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ŞEKİL-16: Okul Müzik Eğitimi İleti~iıııi 

Müzik eğitimi aynı zamanda kanal olarak tanımlanabilir. 
Öğrenci burada duyarak-görerek, ba§ka bir deyi§le hem i§itsel hem 
görsel olarak müziğin bilgi ve iletileriyle eğitilmektedir. 

Gerek sözle-sesle gerek çalgı ile yapılan müzik eğitimi 
sürecinde olu§an müzik bilgi ve sevgisi, en verimli müzik anlayı
§ını sağlıyan yoldur. Bu yol ki§inin önceleri kendisi, daha sonra 

aile ve çevres~, ba§ka bir deyi§le bireysel, kümeli ve kurumsal 
olarak güdülenmesiyle ba§lamaktadır. lleri öğrenim dönemlerinde 

daha bilinçli bir biçimde geli§en bu anlayı§, ki§ide tüm ya§amı 
boyunca süregelen bir olgu olarak kalacaktır. ~u o\9u ; 

I İLKÖÖRET!M DÖNEMİ ----------- Temel Müzik Eğitimi 
II ORTAÖÖRETİM DÖNEMİ ---------- Toplumsal müzik eğitimi ve 

sanatçılığa yönelme eğitimi 
III YÜKSEKÖÖRET!M DÖNEMİ -------- Müzikoloğ-müzik bilimeisi ve 

uzmanlık eğitimi 
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olarak üç bölümde ele alınabilir. 

Aile, bireye toplumun istekleri doğrultusunda gelenek gö
renek, davranı§ ili§kilerinin öğretildiği ilk eğitim ileti§imi 
ortamıdır. Öğrenme gerek aile gerek okulda ya§am boyu sürdürülen 
bir süreçtir. Okul, tüm öğretme ve öğrenme biçimlerinin sistemli 
olarak verildi~i diğer bir eğitim ileti§imi ortamıdır. 

A'ı\e <t-oöık ·ı\işkisinJe 1 çocuğun müzik eğitiminitümüyle üstleneme
diğinden çocuk müzik eğitiminin sorumluluğunu üstlenen ve sözko
nusu e~itim ve CS~etimi veren okullara (müzik okulları) ba§vurmak

tadır. 

Müziği · . 6ğretme sorunu, genel olarak ailenin et-
kinlik alanı değildir. Ancak çocuğuna özel müzik dersleri gibi 
6zel eğitim ya da ailedeki bir müzikçinin çocuğa müzik öğretimin
de bulunması bu genel kuralı bozmamaktadır. 

c) örgün Ö~retim Kurumlarında Müzik Egitimi iletişimi 

Müzik eğitiminin kurumsal nitelikteki diğer bir bölümü 
ana, ilk, orta ve yükseköğrenim kurumlarındaki örgün genel müzik 
eğitimidir. 

Örgün eğitim~okulönceai dönemden ba§layıp, ilk, orta ve 
yükseköğretim sonuna kadar süren,(önceden belirlenmi§ ko§ulları 
yaş düzeyi, eğitim süresi ve dallarını belirleyen) bir eğitim. 
+~i~id Ür. 

Örgün öğretimda müzik, diğer dersler gibi eğitim program
larında yer alan bir derstir. Temelleri okulöncesi dönemdeki 
eğitim sürecinde atılması gereken müzik eğitimi, bilinçli yöntem 
ve uygulamalarla duygu ve dü§üncelerin bu sanat dalıyle anlatımı

nı içermektedir. 

Müzik örgün eğitimde; salt kuramsal bilgi olarak verilme
yip, aile, çevre, okul ve giderek toplum içindeki toplum
sal görevi gerçekle§tirici niteliklerde verilmelidir. Bu bağlam
da müzik bir ileti§im aracı ve sanatı anlayı§ıyla bireye iletil
mesi gereken bir eğitimdir. 
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Örgün eğitimde müzik e~itimi ve ileti§im ortnınının daha 

önce sözünü etti~imiz müzik okullarındaki e~itimden temelde ayrı
lan bazı farklılıkları vardır. Örgün eğitimde müzik bir meslek 
dersi anlayı§ıyla ele alınmaktadır. Bu demek değildir ki örgtin 
eğitimde müzik dersi sembolik bir derstir. Aksine, çocuğun okul
dan ba§lıyarak tüm ya§amı boyunca ondan yararlanarak, bir takım 
müzik bilgi ve kültürünün kazandırılması bu süreçte sağlanmakta
dır. Söz konusu eğitim, ki§iye dolaylı bir müzik kültürü vermede, 
onun müzikle dolaylı ileti§im kurabilmesinde gereken bilgi ve be

cerilerle donatılmasında etkin bir görevi yerine getirmektedir. 

Müzik e~itimi genel eğitimin bir parçasıdır. Müzik ile in
sanın eğitilmesinin gerekliliği, müzi~in insan ile toplum üzerin

deki etkileri bu eğitim sürecinde biçimlenmektedir. Burada önem
li olan müziğin eğitime, dolayısıyla insana hangi biçimde ve han
gi yollarla verilmesinin bilinmesidir. Bu her öğretim döneminde 

deği§ik görünümler göstermektedir. Müzik tüm öğretim dönemlerin
de bir ders olmaktan çok, bir eğitim aracısı anlayı§ı ile ele 
alınılınası gereken bir konudur. 

KAYNAK 
(Okul) 

ŞEKİL-17: Genel Allizik Eğitimi iletişimi 

Kaynak okulda belirlenmi§ ders programları, gönderici (öğ

retici) aracılığı ile eğitim ortamında (kanal) alıcılara iletil
mektedir. Alıcının edindiği bilgi ve beceriler §EK!L-17'deki §e-
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meda görüldüğü gibi göndericinin denetim ve gözetimi altındadır. 

Yans~ma olay~ al~c~~n eğitim sürecinde edindiği bilgileri 

göndericiye, bunun yanısıra aile ve çevresine vermesiyle gerçek
le§mektedir. 

Müzik örgün eğitimde diğer dersler arasında ki§iyi ruhsal 

olarak iyile§tirici ve ar~ndırıc~, estetik haz ve dti§ünmeyi kolay
la§t~rıcı bir ileti§im sanatı olarak görlilmelidir. Eğitim ve ile
ti§im sürecinde bu ders; 

- Diıer ileti§im araçlarından (plak-bant vb.) yararlanma, 
- Çalg~lardan yararlanma, 
- Müzikle bireysel, kümesel ileti§im (kulak yoluyla eği-

tim), 
- Amatör olarak koro-çalg~ topluluklarıyla ileti§im, 
- Ses -ritim-estetik eğitimi, 
- Müzik dinleme ve kuramsal bilgiler, 

Diğer Müzik okullar~la e§güdlim, gibi eğ~tim ve ileti§iffi etkinlik
lerini kapsamaktadır. 

Müzik eğitimi, bireye tüm eğitim ve öğretim dönemlerinde 
müziğe uyum sağlama, müziğin günlük ya§amının ayrılmaz bir parça
s~ olduğu, müzik kültürü ile dolaylı ili§ki kurmalarını sağlayan 
bir eğitim süreci olarak değerlendirilmelidir. 

Örgün müzik eğitimi v:e ileti§imi, bu açıdan bakıldığında, 
bu tür bir eğitimin çe§itli dönemlerdeki ki§ilere nasıl, niçin 
ve hangi yöntemlerle iletilmesi sorununu içermektedir. Bu konuya 
ili§kin bilgiler, bundan sonraki ba§lıkta verilmeye çalı§ılacak

tır. 

d) Kitlesel Yaygın Müzik Eğitimi ve iletişimi 

Yayg~n eğitim, bir çok nedenlerle örneğin, örglin eğitinıle
rini bi·tirememi§ ya da ör gün eğitim sürecine hiç girememi§ ki§ i
lere bu eğitimi vermek amacıyla yapılan bir eğitim biçimidir. 

Bu tanımla yayg~n eğitimJki§inin tüm ya§amı boyunca eğitim 
den yararlanabileceği ve bir takım bilgi, becerilerini yenileyip, 
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bunları yeniden edinebileceği bir eğitim sürecini içermektedir. 

Yaygın eğitim süreci bu eğitimi almak isteyenlerin yetenek, 
beceri ve davranı§larının, kısaca bireysel geli§imini kültürel ve 
toplumsal yönden geli§tirmeye yönelik bilgi verici, eğitici bir 
süreçtir. 

Örgün eğitim süreci bir takım ko§ullar ile sınırlandırıl
mı§ bir eğitimdir. Yaygın eğitimde bu tür sınırlandırılmalar ol
madığı gibi herhangi bir eğitim ve öğretim sürecinden geçmemi§ 
ki§ileri, gerek mesleki gerek teknik gibi temel bölümlerde eğitil 
mesini içermektedir. 

Müzik eğitim açısından yaygın eğitimde bireyin iletiçim 
kuracağı en önemli ortam kitle iletişim araçları ve diğer müzik 
ileti aygıtları ve bunlardan yararlanı§tır. Sözkonusu bu yararla
nı§, kendiliğinden olmayıp sistemle§tirilmi§ ve belli egitim prog
ramları doğrultusunda düzenlenmi§tir. 

Müzik i§itsel bir ileti§im aracı ve sanatıdır. Bu nedenle 

geniş kitlelere iletimi ve e~itimi kitle ileti§im araçları (rad

yo-televizyon vb.), konser, gösteri, ya da kaydedilmi§ müzik olan 
plak, bant gibi iletim araçlarıyla yapılabilmektedir. 

Ki tl e ileti§im araçlarından televizyon ve sinema hem göze 
hem kulağa seslenebilen araçlardır. Bunlar sanat bağlamında ki§i
nin duygu ve dü§üncesini; anlama açısından kavrayı§ ve algılama
sını kolayla§tırıcı niteliktedirler. 

Bu nedenle yaygın müzik eğitiminde kitle ileti§im araçla
rı §EKİL-18'deki §emada görüldüğü gibi en geçerli ve en i§levsel 
olan eğitim araçları olarak değerlendirilebilir. 

Salt kulağa seslenebilen radyo ye. diğer ileti aygıtları ve 

televizyon aynı anda geni§ kitlelere seslenebilen i§itsel araçlar 
olduğundan bu tür eği tirnde vazgeçil·emez ileti§im ortamlarıdır. 

Halk elitim merkezleri ve çevre e~itimi yığın kitle eğiti
mini üstlenmi§ diğer eğitim ileti§imi ortamlarıdır. Bu kurumlar, 
müzik eğitiminde yukarıda belirtilenler doğrultusunda etkili, i§-
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levsel ve tamamlayıcı uygulamalar yapan kurulu§lardır. 

··-------·-----

r-- iletiler 
KAYNAK RADYO ALlCI 

1--------

r---- TELEVIZYON 

~ 
f----

'~----/' r-- SiNEMA-ViCEO 
YAYGIN 

.. 
1-KÖylÜ MUZIK KANAL 
r-Kentli 

EGiTiM i r---- TEYP_ PiKAP Öğrenci 
~ f-Memur 

H şçi 
ı-Ser meslek KONSER 
1-Esnat f--

GÖSTERi 
v.b 

~ 
E§itim 
Merkezleri 
Halk-Çevre 

ŞEKİL-18: Kitlesel Olarak Yaygın Müzik Egitimi ve 
iletişimi. 

Tüm bu ileti kaynakları alıcı (hedef kitleye)ya iletilir. 
Hedef kitle okul dı§ı ki§ileri kapsıyabildiğinden ya§ ve fizik

. fat'"klı 
sel yapı gib~özellikleri olan ki§ilerdir. 

Aile, örgün eğitim ve yaygın eğitim süreçlerinde müzikle 
kar§ılıklı bir ili§ki içerisindedir. Ailede ba§lıyan müzik eğiti
mi giderek bireyin ilk, orta, yüksek örgün eğitim kurumlarında ve 
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levsel ve tamamlayıcı uygulamalar yapan kurulu§lardır. 

~·-------

.- iletiler 
KAYNAK RADYO ALlCI 

1---

f----- TELEVIZYON /~, 

'KiTLE ) 

- SiNEMA-ViCEO 
~~--~// 

f------
YAYGIN 

.. ı-KöylÜ MUZIK KANAL 
,_Kent lı 

E0rriMi f---- TEYP_ PiKAP r-Öğrenci 
f-- r-Memur 

ı-işçi 
ı-Ser meslek 

KONSER 
r-E:snat ~ 

GÖSTERi 
v.b 

~ 
Eğitim 
Merkezleri 
Halk-Çevre 

ŞEKİL-18: Kitlesel Olarak Yaygın Müzik E~f;itimi ve 
İletişimi 

ı 

Tüm bu ileti kaynakları 
Hedef kitle okul dı§ı ki§ileri 

. far-klı 
sel yapı gib~özellikleri olan 

alıcı (hedef ki tl eye) ya iletilir. 

kapsıyabildiğinden ya§ ve fizik
ki§ilerdir. 

Aile, örgün eğitim ve yaygın egitim süreçlerinde müzikle 
kar§ılıklı bir ili§ki içerisindedir. Ailede ba§lıyan müzik eğiti
mi giderek bireyin ilk, orta, yüksek örgün eğitim kurumlarında ve 
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Genel e~itim içerisinde yer alan sanat eğitimi, ki§ilerde 
deği§ik biçimde varolan duyu§, anlayı§, görü§ ve kavrayıgları de
ğerlendirip, çözümlerneye çalı§an; di&er eğitim dallarıyle ili§ki
lendiren bir eğitim biçimidir. 

Sanat eğitimi içinde yer alan müzik eği tiıııt; insanın eği

tilmesi, duyguların olgunla§ması, sanat ve güzelliğin felsefesi 
olan estetik bilincinin olu§ması, insan ve toplum değerlerinin 
kazandırılması açısından sanat eğitimi içerisinde en geçerli ola

nıdır. 

Estetik bir eğitim biçimi olan müziğin, tarihin ilk dönem
lerinden ba§lıyarak ki§inin, ruhsal olarak eğitilmesinde etkin 
bir i§levi olmu§·, _bir "aracı" olarak eğitim kurumlarında yer al

mı§tır. Amaç insanın gerçek sanat-müzik yapıtlarından tad alabi
lecek duruma getirilebilmesi ve kurulan ileti§imle ruhsal-dü§ün

sel olarak "genel insan eğitimi" anlayı§ıyla eğitilmesidir. 

Yüce duyguların kaynağı olmasının yanısıra müzik; özgür dü
§Ünceli eğitimin 6nemli bir bölümünü açıklayan, dü§ünsel ve ruh
sal bir eğitim biçimidir. Müziği eğitim süreci içerisinde yalnız
ca bir ders olarak görmeyip, onu eğitimin bir parçası, bir yolu 
ve bir aracı olarak ele elmek gerekir. 

Sanat ve onun d9lları~ancak sanat kültürü ve eğitimi almı§ 
ki§i ve toplumlarda anla§ılıp geli§ebilir. Sanatla ili§ki ve ile
ti§im içerisinde bulunan bir ki§i; insanları, toplumu ve ya§amı 
sevdiği gibi sonsuz bir rUh gücü ve zenginliğine ula§ır. 

Bugün eğitim ve öğretim sürecinde müzik ve ileti§im ili§
kisinin önemi artını§ ve anla§ılmı§tır. Çağda§ etitim sisteminde
ki yenilikler, geli§en kitle ileti§im araçları ile kurulan ili§
ki, ki§inin tUm ya§amı boyunca müzikle ili§ki kurabilmesine neden 

olmu§tur. 

Ki§inin okulda müzikle kuracağı ileti§im ve kazanacağı de

ğerler, onun çevresinde, ailesinde ve giderek toplumda yerle§e
rek müziğin genelde ya§anılır kılınmasını sağlıyabilecektir. 

MGzik-eğitim, milzikle eğitim, müzik ve e~itim, müzik e~i-
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timi ve ileti§imi birbirleriyle bütünle§en ve sanat-eğitim bağla
mında insanın eğitilerak yeti§mesinde gerekli ve önemli rol oyna
yan etkenlerdir. 

B) Okulcoc.-:si ve İlkokul Çağında Müzik Eğitimi ve !leti§im 

.a) OkulÖncesi Çağında Müzik Eğitimi ve !leti§im 

Anaokulu, anasınıfı, yuva, kre§ gibi çocuğun ilkokula ba§
lamazdan aneeki eğitimini içeren dönemi oku~öncesi dönem olarak 
adlandırıyoruz. 

Çocuğu ilkBğretime hazırlıyan bu dönemin; zihinsel, beden

sel ve duygusal geli§im yönünden çok iyi değerlendirilmesi gerek
mektedir. Çocuğun bu eğitim dönemindeki "müzik eğitimi", onun duy
gusal geli§imini sağlıyan eğitim sürecidir. 

Aslında çocuğun müzikle ilk ileti§imi ya da ses olayı ile 

ilk kez kar§ıla§tığı ortam ana rahmidir. "Annenin kalp atı§ları" 
(ritim duygusunun yeni doğmu§ çocuklarda son derece geli§mi§ ol
masının bir nedeni). Ünlü Macar müzik eğitimeisi ZOLTAN KODALY 
bu konuda §Öyle demekte; 

"Eskiden çocuğun müzik eğitimi doğumundan dokuz 
ay Bnce ba§lamalı diye dü§linürtlüm; §imdi aynı ka- • 
naatte değilim; çocukların müzik eğitimi annenin 
doğumundan dc·kuz ay önce ba§lamalı"(3). 

Çocuk, çe§itli seslerin olduğu bir dünyaya gelrrıi§tir. İlk 

günlerden ba§lıyarak duyduğu seslere, içgüdüsel olarak tepki gös
terir; bu onun müzikle (önceleri ses olarak) kuracağı ileti§imin 
ilk somut besarnağını olu§turmaktadır. Çocukta ilk önce geli§en 
i§itme duygusu ve buna tepki olarak bağırma iç güdüsü, müzik-dil 
eğitiminin ve ileti§iminin ilk habercileri niteliğindedir. 

Çocukta ilk uyarılma ile ba§lıyan dinleme, ses veren her

hangi bir kaynağın ·fiziksel yönüyle ili§kilidir. Sese kar§ı ço-

(3) FARUK GÜVENÇ .ı "Mandolinden !nsan Ses ine" Filarmoni Mü::~ ik Der
gisi, Sayı: ,2, Kasım 1970, s. 13. 
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cukta olu§an tepki ve davranı§ biçimleri onun bu uyarılmadan ho§
lanıp ho§lanmadığını belirler. ç·ocuk bu tepkilerini, ri tmik hare

ketlerler ya da dü§ünceli ve dalgın davranı§larda bulunarak gös
terebilir. 

Çocuk doğal yapısı gereği belirli bir kaynaktan gelen sesi 
Bnce duyarak, bu sese dikkatini verir. Daha sonra duyduklarını 
tekrar ederek bu sesi belleğinde saklar ve yine zaman zaman tek
rar ederek tepkisini gösterrneğe çalı§ır. Çocuğun bu tepkisi, onu 
ruhsal bir rahatlamaya ula§tıracak, böylece ilk ileti§im etki
tepki bağlamında salt sescil olarak kurulacaktır. 

Hatırda 'futma 
Uyaran (Kaynak)-ses )))))) Duyma.-----Dikkat---Saklama------~epki 

Tekrar 
Tanıma 

Zamanla ruhsal etkilenme ve duygulanımların artmasıyle önceleri 

salt duyumsal olarak ses iletilerini alan çocuğun yava§ yava§ mü
zik bilinci geli§meye ba§lıyacaktır. Onun müziksel duygular bel
leği; 

- Sesleri duyma, 
- Sesleri hatırda tutma, saklama, 
- Sesleri tanıma, tekrar etme, 
- Sesleri biçimlendirme ile ilk müzik ileti§imi kurulmu§ 

olacaktır. 

Çocukteki müziksel duygular belleği ileri yıllarda geli§e
cek ve kendiliğinden simgelediği ezgi parçacıklarını söyliyebile
cektir. Tanınmaya ba§lanan bu ses imleri çocukta birtakım hayal 
ürünleri olan çağrısımları yaratabilecektir. Önceden duyduğu, 
belleğinde saklıyarak-ve artık tanımasıyle birlikte-seslerle bağ

lantı kurarak kendinde birtakım izler ve etkiler bırakan sesleri 
ili§kilendirecektir. 

Algılama ve Bykünmenin ba§ladığı bu dönemde, kendilerini 
etkiliyen sescil iletiler bir bütiln olarak tanınmaya ba§lenmı§tır. 
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Bu ise onları müziksel iletileri ayrı§tırmayı, dikkat ve algıla
nımları belirli nesneler üzerinde toplamaya yöneltecektir. 

Önceleri ses, daha sonraları müzikle kurulan ileti§im her 
ne kadar yüzeysel ve kendiliğinden olu§an bir görünümde ise de, 
kazanılan duyumsal alı§kanlıklar, çocuğun ilerde müzikle kuracağı 
ileti§imin bir kaynağı ve göstergesi olması bakımından önemli sa
yılmalıdır. 

Çocuklar günlük ya§amlarYıda yalnız kaldıklarında, ya da 
oyuna daldıklarında, kendilerince ezgiler yaratıp, onlara ya§BID
larından edindikleri sözleri katarak söylemeye çalı§ırlar. Bu on
ların ilk müzik üretme biçimlerinden biridir. 

Anaokullarında, müzik eğitimi; çocuğun duyduğu ve dü§ündük
lerini §arkı, ritim gibi müzik öğeleriyle anlatabilmelerini ve ço
cuğun müzikden tad alabilecek düzeye getirilebilmeleri, önceden 
olu§an ritim duygusunu geli§tirme açısından önemli bir eğitim sü
recidir. 

Okulöncesi dönemi çocuğunda oyunionun zihinsel, bedensel 
geli§iminde önemli bir yer tutmaktadır. Çocukta müzik bilincinin 
geli§mesinde müzikli oyunların etkin bir i§levi vardır. Çocukta 
ezgisel duygunun, müziksel yetenek ve isteğin geli§mesinde, mü
ziksel hazzın olu§masında, müzikli oyunların önemi büyüktür. Bu 
oyunlar ezgisel algılamanın hazırlık eğitimi niteliğindedir. 

Her oyunda belirli bir amaç ve plan olmalıdır. Hedef kit
le, çocuktur. Onların ya§ düzeyine uygun, estetik tad alabj.lecek 

müzik parçalarının, anla§ılması ve uygulanması kolay oyunlarla 
birlikte verilmesi gereklidir. 

Alçalan ve yükselen sesler, giderek hızı artan ve azalan 
ritimler, deği§ik ses renkleri, oynanan oyunla uywnlu bir biçim-· 

de uygulanmalı ya da onların hayallerinde oyun olarak canlandıra
bilecekleri biçim ve yöntemlerle dile getirilmelidir (4). 

(4) LOUIE E.RUSSETTE, Melodic Perception In Ljttle Chıldreen, 
Musıc In Education, July-August, London 1964, s. 72. 



-78-

Bugün çocuğun erken çağlarda müzikle doğrudan ili§ki ve 

ileti§im kurabilmesi için birçok eğitim yöntemleri geli§tirilmi§
tir. Bunlardan en önemlisi, Japonya'da geli§tirilen "SUZUK!"adıy
la anılan yöntemdir (5). Yöntem; çocuğun en özgür biçimde müzik 
alanında kendinin belirliyeceği çe§itli seçenekler doğrultusunda 
eğitilmesidir. Çocuğun müzikle dalaylı ya da dolaysız olarak eği
tilmesi için en uygun zamanın beyinsel olarak en çabuk geli§tik
leri ve uyarıları en çabuk algılıyabildikleri dönem olan, oku~ön
cesi dönem olduğu bu yöntemde kabul edilmi§tir. Yöntem; çocuğun 
kendi dilini öğrenmesi gibi doğal olarak, küçük ya§tan ba§lıyarak 
müziğin dinletilmesi ve kulaktan öğretilmesi, daha sonra ve belir
li bir ya§ta çocuğu bir çalgı çalmaya yöneltme amacını ta§ımakta
dır. Çocuğun aile ve çevresindeki konu§maları öyklinerek dilini 
öğrenmesi temelinden yola çıkan bu yöntem, çalgı çalma öğrenimi

ne yönelik bir eğitimi içermektedir. Müzik sesleri içinde günlük 
ya§amına ba§lıyan çocuk, plak ya da banttan müzik dinlayimi ile 
bu ya§amını sürdürmektedir. 

(5) Yetenek bulucu, adıyla anılan"suziki yönteminde" çocuklar eği
ticileri e§liğındet gözetiminde kendi ya§ıtları ile __ (4 ya§ın
da çalgı verilerekı toplu olarak derse ba§lanıyor. ünceleri 
bir oyun niteliğinde ritim örnekleri, el çırpma 7 sesle e§lik, 
hareketlerle ritjm sürdürülüyor. Çocuğa öncelerı oldukça ka
tı ve zor gibi görünen eğitim uygulanmamakta, nota bilmeyen 
çocuk öğrenmesi için ayrıca zorlanmamaktadır. Her§ey kulaktan 
Bğretilmekte, bu nedenle ezber sorunu ba§tan çözümlenmi§tir. 
Hiçbir zorlama olmaksızın yapılan bu e§güdümsel çalı§malar 
sonucu birç.ok kemancı yeti§tirilmekte. Birçok çocuğun toplu 
olarak üstün icraları gerçekten §a§kınlık verici olmaktadır. 
Bkz.: FETH! KOPUZ, "Sohbet Kö§esi" Filarmoni Müzik Dergisi, 
Sayı: 123, Ocak 1977, s. 9-10. Anadil Yöntemi olarak nitelen
dirilen bu yöntem altı ana ilkeden olu§makta. Bu Japon yönte
minin bir uygulayıcısı bunu §öyle.açıklıyor. 

"Bir çocuk konu§mayı öğrenirken çevresinde de
vamlı olarak konu§an yeti§kinler vardır; Algılama 
Bundan sonra çocuk duyduklarına öykünmeyi dener 
ve ilk sözcüğü söylemeyi ba§arır; öykünme. Anne 
ve baba çocu~un bu ba§arısını takdir ederler ve 
onun bu sözcüğü tekrarle.masını isterler; Te§vik 
etme. Çocuk bunu yapar; Tekrar. Bu çocuğun a§
ra5özcüğü söylemesine yol açar;· Genhıleme. Bi
rinci sözcüğün sık tekrar sonucu olarak diğer 
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Diger bir yöntem olarak kendine özgü ritim anlayı§ı geli§
tiren "E.Jacgues Dalcroze Yöntemi" dir. Buna göre ritmik beden 
hareketleriyle birlikte müziğin doğaçlama (improvisation) olarak 

dile getirilmesidir. Bu yöntem bugün bir çok müzik okullarında, 
tiyatro, opera,bale gibi diğer sanat dallarında uygulanmaktadır. 
Ayrıca dü§Unsel ve fiziksel olarak engelli çocukların iyile§tiril
mesinde ve genelde çocuk eğitiminde bu yöntemden yararlanılmakte
dır. Burada amaç; müziksel i§itme ve sağlam bir kulağın geli§ti
rilmesi ile dağaçıama yoluyla, müziğin çocukta, birtakım hareket
lerle, yaratıcılık gücünü de geli§tirerek uygulanmasıdır (6). 

Çocuğun erken ya§larda rolizikle kuracağı ileti§inı ve edine

ceği müziksel ya§amın, tüm ya§amı boyunca kendisini etkiliyeceği
ni savunan diğer kuramcı ve eği tirnci, Alman Carl Orf'f ve Macar 
Zeltan Kodaly'dir. Orff; ezginin çocuğa sevdirilebilmesi ve ri
tim alı§kanlığının kazandırılmasının küçük ya§le.rda çalgılar e§
liğinde ba§latılması gerekliliğini savunurken; Kodaly de aynı gö
ril§Ü payla§makta ve müziğin çocuğun geli§iminde, onun ruhsal ve 
dÜ§Ünsel yönden iyile§tirici etki ve i§levi oldu~unu vurgulamak
tadır. 

bb) İlkokul Çağında Müzik Eğitimi ve İleti§imi 

Okul öncesi dönemle bir benzerlik ve ko§utluk gösteren 
bu dönem;çocuğun müzikle kuracağı ileti§imde, daha bilinçli ola
rak dinleme ve anlama eğitiminin ba§latılması gereken dönemdir. 

sözcükler daha kolay gelir; İlerleme ve ge
ni§leme, Bkz.: ANTHONY M. Paul, 11 Müz~k Burada 
Bir Çocuk Oyunu" Türkçesi: Erol AYGUNi Filar
moni Müzik Dergisi, Sayı: 110, Eylül 975, 
s. 16. 

Yukarıda belirtilen, konu§ma yeteneğinin kolay ve daha çabuk 
geli§tirilmesi için geli§tirilen bu yöntemler, Suzuki yönte
minde aynı biçimde uygulanmaktadır. 

(6) Bu konuda Ayrıntılı bilgi için bakınız; 
- LİSA PARKER 1 "Dalc.roze Metodu", Türkçesi Hilal Apaydın Fi

larmoni Müzik De:igisi, Sayı: 105, Nisan 1975, s. 17. 
-JEAN ÖALDWELL 1 "Jacques Dalcroze".ı Türkçesi: Hilal Apaydın, 

Filarmoni Müzık Dergisi, Sayı: lOö, Temmuz 1975, s. 17. 
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Çocukta müziksel betimleme ve anlayı§ın basladığı ilk yıl
larda etkili bir eğitim; onun bellek, dikkat ve mantığının olgun

la§mas~na neden olacakt~r. 

Bu dönemde kural ve kavramların ögretjlmesjnden çok, çocu
ğun sesleri tanıması, ayJ.rde:lebilmesi ve i§levlerini çözürnl erne s i 
eğitimi onun ritim deği§meleri ve ezgiyi tan~nıasını kolayla§tıra
cakt~r. Ses adlarının (notalar) tanıtılmasının yanısıra, §arkıla
rın kulak eğitimi, yolu ile öğretilmesi gerekmektedir. Müzikle 
kurulacak ileti§im; genelde olduğu gibi, müziği dinlemek ve ses
lerin vereceği duygusal tada ula§makla mümkün olacaktır. 

Toplu §arkı söyleme ya da çalgı çalma, çocuğun müzikle ku
racağ~ bir ileti§im biçimi olduğu gibi, solo (tekba§ına) §Brkı 

söyleme ya da herhangi bir çalgı çalma onun müzikle kuracağı bi

reysel ileti§im biçimi olacaktır. 

Çocuğun bu dönemde müzik anl~yı§ını hazırlayan, geli§ti
ren ve müzikle doğrudan ya da delaylı olarak kuracağı ileti§iın, 
okuldaki eğitim ve öğretim ortamıdır. Bu eğitim ileti§imi ortam
lar~; ses müziği olarak çocuk koroları, çalgı müzjği olarak~
gı grupları dır. Bu anlamda mtizik; yetenek ve becerilerin canlı 
kalması açısından oldukça yalın ve ~saltılmı§ mtizik cümlelerin
den olu§an bir yap~da olmalı~~r. 

İlkokul çağı çocuğun, dı§ dünya ile ileti§im kurmaya ba§
lad~ğ~ bir dönemdir. Bu nedenle çocuk, müziğin kendisinde uyan
dırdığı dtwgular ve çağrı§ımları gittikçe daha nesnel olarak kav
ramaya çalı§acaktır. Yaratıc~lığın geli§meye ba§ladığı bu dönem
de çocuk; müzikten algılanırnlar ve duygulanımler sonucu geli§ti
receği yaratıcılığını diğer ki§ilere iletme, ba§ka bir deyi§le 
onlarla bu anlamda ileti§im kurma gereksinimi duymaya ba§lıyacak

tır. 

Algı; nesne ve olaylarla, genelde tüm iletilerle baglantı 
kurPbilmemizi sağlıyan, öğrenmemizin temeljni olu§turan duyumsal 
ve dü§ünsel etkinliğimizin bir sonucudur. Bu sürecin sonunda kav
ram geli§tirme, dü§tinme, tutum ve davranı§lar çocuğun Öf~reruneye 
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kar§ı olan istek ve e~ilimini belirliyecektir. 

ç·oouğa müzik dinletilerinin uygulanması gerekliliğinin ya
nısıra onların ya§ düzeylerine uygun §Brkıların öb;retimini n calgı 
eşliğinde, yapılmasında yarar vardır. Böylece; insan sesi, bir 
ba§kB ses kaynağı olan çalgı ile bütünle§ecek, müzikle ileti§im 
kurma ve algılanırnlar peki§tirilecektir. 

Çocuğun eğitim sürecinde, yaratıcılığı özendirme ve kazan
dırmeda en Bnemli görev eğitimcilere dü§mektedir. Çocuklarda ya

ratıcılı~ı geli§tirmeye en uygun olan eğitim ise sanat eğitimi
dir (7). 

C) OrtaBğretim Çağında Çocuğun Müzik Eğitimi ve İletişim 

Yeni yeni ilgiler, değer arayı§ları içinde olan gencin or
ganizması bu dönemde bir takım yapı deği§iklikleri göstermektedir 

Ruhsal dengesini kurmeda uğra§ verirken, cinsiyet ve a§k bu dönem 
de bir geli§me içerisindedir. Müzikle kuracağı ileti§1m, onun söz 
konusu duygularıyle özde§lik göstererek geli§ecektir. Müziği din

lemenin vereceği duygusallık onun imgelernesinde birtakım görüntü
leri de beraberinde getirecektir. 

Beğendiği müzik yapıtlarını, kendince seçme ve dinleme öz
gürlüğüne sahip olan gencin bu beğenileri öznel ko§ullara bağlı 
olarak deği§iklikler gösterebilecektir. Dinlediği müzjkle her an 
ileti§im içinde olmasını bilen gencin eğitim sürecindeki müzikle 
ileti§iminde kimi özel durumlar olacaktır. 

Etkili ve sürekli olarak kulak-dinleme eğitimi verilnıemi§ 

bir çocuğa, ortaöğretim düzeyinde bu deneyim ve alı§kanlıkları 
kazandırmak oldukça güçtür. Ayrıca bu dönemde genç (özellikle 
erkek çocuklar) ergenlik nedeniyle "ses deği§imi" olayı ile kar§ı 

(7) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız; 
- !NC! SAN "Çocuğun ve Gencin Sanat Eğitimi" Ulusal Kültür 

Der~isi, Sayı: 6 Ekim 1969, s. 163-173. .. 
- !Nö SAN, Sanat ve E~itim, Ders Notu1 Ankara Universitesi 

Eğitim Fak. Yay., Te sir: 5 Ankara 1~81, s. 1-21. 
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kar§ıyadır. Müzikle bireysel olarak kuracağı ileti§imde ve okul
daki müzik etkinliklerinde bunun sıkıntısını duyacaktır. Müzik 
eğitimi bu dönemde, :fizyolojik nedenlerle aksaya cak, genci.n bu 
dönemdeki psikolojik etkilenmesi onun ya§am boyu müzikle kurace
ğı delaylı ya da dolaysız ili§kisini olumsuz yönde etkiliyebile
cektir. 

Bu dönemde çocuğun müzikle doğrudan (sesle) kuracağı ili§
kiden çok; müzik dinleme, anlama ve üstelik yorumlamaya kadar gi
den bir eğitim ileti§imi ortamına sokulması daha yararlı sonuçlar 
getirecektir. 

Müzik eğitimi, çocuklardan özel bir yetenek ve beceri is
temeyip, müziği bir ileti§im sanatı ve aracı bağlamında bir tür 
sanat etkinliği olarak ele almalıdır. Her ne kadar yetenekli ço
cuklarımızın okullarımızda değerlendirilmesi yararlar sağlass da 
bu ba§ka bir eğitim sürecini içermektedir. 

D) Yetişkin Eğitiminde Müzik Eğitimi ve !leti§im 

Bu dönemi; ortaöbretim sonrası yükseköğretimda etitim gö
ren yeti§kinler ve yükseköğrenimini tamarnlamı§ ya da türlü neden
lerle yarıda bırakmı§ yeti§kinler gurubu olarak iki bölümde ele 
ala biliriz. 

Yükseköğrenim _g.,.,~·,,ı-lijinirı _ eğitim sürecinde müzikle ku-
racakları ileti§im daha deği§ik biçimlerde ele alınabilir. 

Öncelikle müzikteki teknik ve bilimsel yöndeki çalı§mala
rın incelenmesi ve düeünsel düzeyde, dinleyim ve uygulamalarla 
de~i§ik yaratımların gerçekle§mesi ile zaman zaman yorumlamada 

bulunarak müzikle ileti§im kurulması olmalıdır. 

Müziğin yalnızca bireysel bir be~en~ i§i olmadığı, gunu
müz ileti§im araçlarının geli§imiyle, geni§ bir yayılma alanına 
ula§tığı ve bu ileti§im boyutunda dü§ünsel yöntem ve yetilerle 
var:OI{:ı hı\ l."·c.::jfn; anlamak gerekir. Bu sanat dalını e)~i tjııı süre

cinde bu dU§ünce ve anlayı§la ele almak, müziğin bir ba§ka boyut
ta ya§anması ve anla§ılmasının ba§langıcı olacaktır. 
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Eğitim ileti§imi yöntemi bu bağlamda kuramsal bilgjlerin 
yanısıra dinleti, dinietiden algılanım, dli§ünsel ve duygusal yo
rumlama, tam bir kavrayı§ eği tiıri ile istenilen ileti§ im kurulmu§ 
olacaktır. 

!leti§imin önemli bir boyutu olan i§itselliğin duygusal ve 
dü§ünsel yaratılarla (yaratıcılık ve uygulayımler tümüyle öğrenci
nin tinsel yetisine bırakılarak) somutla§ması, eğitim sürecindeki 
önemini daha deği§ik biçimde ortaya koyacaktır. 

Müziği diğer sanat ve bilim dallarıyle ili§kilendirerek, 

değerlendirebilme ve bundan birtakım sonuçlar çıkarabilme, bu dö

nemin ba§ka bir eğitim uygulaması olarak görülebilir. Olanaklar 

ölçüsünde müziği görüntülerle, yazınsal yapıtlarla, sahne oyunla
rı ve f'ilmlerfe e§lenmesi gibi uygulamaya yönelik çalı§ırıaların 
yapılması gereklidir. Böylece, müzik sanatını, diğer sanatların
da iletilmesinde etkin bir biçimde kullanılması ile, eğitimin bir 
parçası olan ya§ayarak ve uygulayarak öğretjlmesi gerçekle§IDi§ 
olacaktır. Soyut bir sanat olan müziğin, bir ölçüde somutta yaşa
nılır kılınması sağlanabilecektir. 

Bugün yükseköğretim kurumlarımızın ,bu .c.< ku·ı_nJcı , öğren

cilerin müzikle dalaylı ya da dolaysız ileti§im kuracağı eğitim 
ve öğretim ortam ve zamanları belirlenmi§tir. Yükseköğrenim genç
liği bu olanaklardan yararlanmada özgür olup, sanatsal etkinlik
lerde etkin ve sürekli bir eğitim sürecine girmi§tir. Gerek kuram
sal gerek uygulamalı olarak sürdürülen bu çalı§malar, istenilen 
ve özlenen eğitim ileti§imi ortamlarıdır. Öğrenci bu süreçte edin

diği bilgi ve becerileri, somut olarak düzenlenen gösterilerle 

dile getirme olanağına kavu§IDU§tur. 

Öğrenim sürelerini tamamlamı§ ya da yarıda bıraknıı§ bilinç
leri ve duyguları arasında belirli bir denge kurabilmi§ yeti§kin

le:rde, müzik eğitimi ve ileti§imi, alı§ılagelnıi§ yöntemlerden da
ha deği§ik bir görünümdedir. 

Bugün yeti§kinlerin '~5t~ itrıinde onlara uygulanacak kurslar, 
kendi kendilerine çalı§ma ve öğrenme yöntemleri, ya da herhangi 
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bir sorun kar§ısında ilgi ve bilgilerini geligtirıne konusu önem 
kazanmı§tır. 

Yardımcı eğitimin bir bölümünü içeren yeti§kin eğitiminde 
müzik; bO§ zamanların değerlendirilmesi anlayı§ının ötesinde, on

lar için bir gereksinim, bir istek ve çözüm olarak ortaya çıkmak
tadır. Bu istek onların, kültürel güdülenme sonucu, kUltürlerini 
arttırma isteği ya da daha önceki dönemlerde gizli kalmı§ beceri 
ve yeteneklerini ortaya çıkarmak gibi psikolojik eğilimlerinden 
kaynaklanabilmektedir (8). 

Yeti§kinlerin eğitiminde müzik etkinliklerirün alanı olduk 
çe geni§tir. Bu alanın geni§liği, onların doğal davranıs deği§ik

likleri ve ilgi alanlarının sürekli deği§nıesi ile daha da geni§le 
mektedir. 

Yeti§kinlerin müzjğe uyumu burada önemli bir konu olarak 
kar§ımıza çıkmaktadır. Söz konusu uyurnun müzikle kurulacak iliş
ki ve istekleri belirlemede bir etken olduğunu söyliyebiliriz. 
Bu uyurnun bu süreç içerisinde kazandırılması gerekmektedir. Bu 
bağlamda onların müzikle kuracakları ileti§im biçimleri ve istek;.. 
lerini ölçmek kolay olmıyabilir. Bu nedenle varolan müzik ileti
§im olanaklarını gözler önüne serrnek ve onların müzikle kuracakla
rı, delaylı ya da dolaysız ili§kilerin belirlenmesine geçmek gere
kir. 

Yeti§kinlerin müzik konusundaki is te k 1 eri ilgi ve bilgi
lerini arttırmaya yönelik olduğu gibi, müzik yapıtını dinlemeye, 
bilinçli olarak kavramaya ya da bir müzik çalgısını çalınayı öğren

meye yönelik olabilir. Yeti§kinlere bu eğitim sürecinde uygulana
cak yöntemleri onlara, yazılı belgeler, ve sesli belgelerle bütün
le§tirerek görüntüsel olarak iletmek gerekir. Çevre EP;i tin!i ya da 

(8) Bu konuda ayrıntılı bil~i için bakınız: 
- W.O.LESTER SMITH, Çağda§ E~itim, Türkçesi: Nurettin Özyürek, 
Varlık Yay.: 74, !stanoul 967. . 

- CEVAT GERAY~ Halk E6itimiı Ankara Üniversitesi Eğitim Fakül
tesi Yay.: ·r3, Ankara 197ö. 
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Halk E!Sitimi anlayı§ıyla ele alınması gereken bu süreçte, onların 
müzikle kuracakları ileti§imin hangi zaman ve mekanda uygulanaca
ğının bilinmesinde yarar vardır. Yeti§kinler genellikle okul-ders
lik ortamından rahatsız olan ki§ilerdir. Bu onların yeti§kinlik 
anlayı§ıyla bağdB§mayan okul-çocuk ima,iının yeniden doğabilme kay
gısınden kaynaklanmaktadır. Özel ve genel dinleti ortamları ara

yan yeti§kin, müzikle ileti§im kuracağı zamanı da kendisi seçecek

tir. 

Müziğin değerini eğitimsel bir güç olarak nitelendirirken, 

yeti§kinlerin, içinde yer alacağı müzik eğitim ve iletişim kuru
lu§ları ile yüksek okul gibi diğer kurumlar arasında onlarında gö

rü§leri alınarak esgüdüm sağlanması gerekir. Böylece müziksel bat
ıantıların kurulması gerçekle§mi§ olur. Belirli bir örgütlennıeyi 
gerektiren bu konumun gerçekle§mesi, müziksel ili§ki ve ileti§i
min genelde güçlenmesi, yaygınla§tırılması ve böylece katılımla

rın arttırılması sağlanmı§ olur. 

Müziği dinlemenin eğitim ve i let i§im bağlaınında etküı ve 

sürekli bir i§levi vardır. Bugün yapılması gereken müzik egitimi
nin teknik ve kuramsal olmaktan çok, ileti§ime yönelik biqirnde 
sürdürülmesi gerekmektedir. 

Müzik; anlatım ögeleriyle, iletisini dinleyicilere en ça
buk iletabilen bir ileti§im sanatıdır. Kurarn ve kavrauıların yanı
sıra müzikJki§iye etkin bir ileti§im kültürü verebildiği sürece 
yararlı olabilecektir. Bu ise en kısa bir açıklamayla ki§iye mQ
zik dinleme kültürü'nün kazandırılmasıdır. Eğitim sürecinde bu 
kül tilrün sürdürülmesi, ancak müzikle kurtJlacak etkin ve sürekli 

ili§ki ile gerçekle§ecektir. 

Bu ili§kiler anaokullarındaki §arkılı oyunlardan üniversi

telerimizdeki akılcı tutum ve anlayı§a dek sürdüriilmel.ldir. Bu 

ili§kinin istenilen düzeye ula§ması, eğitim sürecindeki etkinlik
lerin yanısıra çağda§ ileti§im araçlarının yaygınlı~ı ve onlardan 
deği§ik biçimlerde yararlanılması ile de gerçekleşebilecektir. 
Burada önemli olan iletilecek olanın içeriği ve ileti§im aracının 

uygunluğudur. 



-86-

Müziği anlamanın, onda duygu ve dü§üncelerimizi bnlmanın 
en etkili yolu, onu yaşamaktır. Müzi~i etitim sürecinde bir 
"anla§ılma" olarak dü§ünmek gerekir. Müzjk iletiçimi tOm ei::itiııı 
dönemlerinde ya§anarak, anla§ılarak, zaman zaman yoruırı1Eı nar ak ya
pıldığında daha etkili ve kalıcı olacaktır. 

Müzikle kurulacak ileti§imin salt eğitim sürecinde dü§ünül 
mesi gerekir. Ailenin, çevrenin bu konudaki tutum, davranı§ ve 

katkıları, ku§kusuz bu amacı destekleyici nitelikte olmalıdır. Ki 

§iye gerek "müziği dinleme" gerek "müzik yapma" isteğinin yaratıl
masında tüm olanaklar zorlanmalıdır. 

Yukarıda belirtmeye çalı§tığımız öf;reum düzeylerindeki nıü 
zik eğitimi ve ileti§irnini §EKİL-20'deki bir §ernayla düzenliyebi
liriz: 

AiLE- ÇEVRE 
KOŞULLARI 

KONSER 
Gi)STERi 
DINLEME 

KiTLE 
iLETiSiM 
ARACLARI 

YONTEMLEf< 

ŞEKİL-20: Bire.' in esi tli Öğretim Dü Zü 1 leri.. nd.:.: LlU ~i. k 

İletişirni 



VI-TÜRKiYE'DE MÜZiK ÖGRETiM VE EGiTiMiNiN 
KURUMSAL YAPISI VE DEGERLENDiRiLMESi 
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7 _TARiHSEL GELIŞME 

Senet ve onun dalları, i.nsan ya§amının ruh sal, duygusal ve 
toplumsal olarak meddele§en ürünleridir. Her sanat dalının kendi

ne özgü kuralları, yöntemleri, öğretim ve eğitim biçimleri, kuruw
sal yapıları ve bu kurumlarda onun felsefe ve amacını belirleyip, 

ileten öğretici kadroları vardır. Bu bağlamda müzik etitimide sa

natının aracılığı ile, bireylerdeki dü§lince, davranı§ ve be~eni 
düzeyinin yükseltilmesi için yapılan çalı§maların tilinünü kapsamak
tadır. Bunun yanı sıra müzik eğitimi, herhangi bir müzik tUrUnUn, 
yetene~i olan bireylere, belirli bir eğiti.m sürecinde, weslek ola
rak kazandırılmas·ı için yapılan yönteml1 eğitim çabB1erını içer
mektedir. 

Milziğin bu tür eğitim sürecine baktı~ımızda, bu ~landa ya
pılan çalı§maların çok eskilere uzandı~ını görüyoruz. Müzik bir 
eğitim ve öğretim enlayı§ıyla hu egiti~ almak isteyenlerin hiz

metinde olmu§ ve bu hizmetini kesinttisiz olarak sürdürnıü§ bir sa
nattır. 

Çağda§l8§ma düzeyine ula§ma; özlü bilgi ve kültürel dona

nımlar, bilim-teknik eğitimi ve güzel sanatlar e~i tim i i le gerçel{
le§ir. Bu bağlamda güzel sanatların bir dalı olan müzH:; dinamik 
bir sanattır ve bu özelliğini eğitim sürecinde koruyan bir kurum

dur. 

Sanat~killtUrel donanım ve geli§melerin bünyesinde verolan 
bir üründür. Bu ürünil geli§tirmek, istenilen düzeye getirmek, e
ğitim sürecinde kazanılan bir olgudur. 

Müzik, geli§en eğitim ve öğretim yöntemleriyle kendini sü

rekli olarak yenileme zorunda olan bir senet dalıdır. 

Müzik eğitimi ve öğretimi yapan kurumlerın,bir çok ulusun 
müzik kUltürOne dalaylı ya de dolaysız olarak önemli kat
kılerı olmu§tur. Bu kurumlar, eğitim gören ki§ilerin sanat eğiti

mi ve bilgilerinin arttırılmasının yanısıra, bir ınüzik kurumunun 
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bir digerini izlemesi, böylece birinin yanında bi~ diterinin ku-

rulması ile süreklili~ini korumu§, birçok egitimcile-
rin yeti§mesine neden olmu§tur. 

Sanat-müzik eğitiminin ki§ilere iletilmesi, özel ya da 
resmi bütün kurumların değerlendirilmesi, o ulusun müzik yapısı 
ve düzeyini belirleyen etkenierin neler olduğunun saptanmasında 

önemli birer kaynak olu§turur. 

Müzik kavramı bile§ik bir kavram olup, iç1nde gerek sanat

beğeni gerek teknik öğeleri bulunan kurumsal bir yapıdır. 

Bu görU§ten hareketle önce ülkemizde müzik eği tüni y&pan 

kurumların tarihsel geli§imini Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döne
mi olarak iki böl\lmde a~ıklamaya çalı§acağız. 

Osmanlı öncesi dönemde de insanlar bir§eyler "anlaırıak" ve 
bir §eyler "anlatmak" için müzikle ili§ki kurmu§lardır. Küçük 
Asya'da kurulmu§, birçok Türk Devlet ve beylikleri İslam uygarlı
ğı ile etkile§im sürecinde bu uygarlığın gerek düşün, davrarıı§ 

gerek toplum düzeninin ve güzel sanatlarda yaratıcılığını yapırıı§
tır. 

Müziği askeri alanda da kullanan eski Türkler dofta ile ile

ti§im kurmeda milziklerini çe§ i tl i çalgılarıyle dile getirmi§ler

dir. 

Gezgin halk ezanlarının çalıp söyledikleri ezgiler, dilden 

dile geçmi§, müzik §iire e§lik eden bir ileti§im sanatı olarak 
geli§IDi§tir. A§ıklar tarafından dile getirilen ya§aın ve bu YB§B

mın folklorik özelliklerini oyunlarında da ya§atmı§lardır. 

!lk Türkle~müziğin çe§itli dinsel ve büyüsel kullanımla

rıyla, insanların ortak bir duyguda birle§melerini sağlamaya ça
lı§mı§lardır. Tanrıya ula§mada ezgilerin ve ritmin etkisiyle bu
nun gerçekle§eceğine inanmı§lardır. Bu ise onların bir§eyleri an
lamak için müzikle kurdukları ileti§inıin somut bir göstergesi o
larak görülebilir. 

Halk ezanlarının §iir ve müzikleri., en güzel du;ygu ve deyi§-
1 erin birer anlatım ı ol mU§ tur. Dinleyi c ileri, §i ir in ve rııüz if!: in, 
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müzik ve eğlencenin bile§imine bu bağlamda iletilerin anlamlarına 
ula§maya çaba göstermi§lerdir. 

Osmanlı Bncesi Türk beylikleri, bir çok toplumlarla ili§ki 
içerisinde olmu§lardır. Bu ili§ki ve etkile§irrıler ku~kusuz on
ların kültür ve ya§am biçimlerini etkilemi§tir. Bu ise ayrı ayrı 
toplumların ya§ am ve dünya g.örü§leri, deği§ ik estetik ve yapıda 
müzik anlatım biçimlerini doğurmu§tur. Bu anlatımları; gerek söz
le, gerek çalgıyle bireysel bir biçimde olmu§tur. Toplu çalma ve 
söyleme ise tam anlamıyla geli§ememi§tir. Bunun nedeni bir görü§e 
göre §U §ekilde açıklanmaktadır; 

"Ozanlar ve ozanlık gelene[:inin yerini 
alan -a§ıklık geleneği- günümüze kadar gelrni§tir
ki; kısaca tek ki§i çalıp, söylerken, öbürlerinin 
dinleme geleneği olarak tanımlanır. Türk müziği
nin, Batı müziğinin aksine tek sesli -daha doğrusu, 
tek ezgili- olarak geli§mesinde bu özelliğin bü
yük rolü vardır" (1). 

Buradan anla§ılacağı gibi müzikle kurulan ileti§irrı tek yönlü bir 

ileti§imdir. Katılımın gerçekle§mediği ve kar§ılıklı ileti§im ve 
etkile§imin kurulamadığı, böylece müzik ve kurulması gerekli ile
ti§imin bireysel olarak kaldığı bir ortamda ırıüz iğin topl uu:ıca ya
§Bnılır olması sağlanamamı§tır. 

Bu bağlamda iletiler bir kaynaktan, alıcıya ileti1mi§ alı
cının bu iletiler kar§ısındaki durumu ise salt dinlemeden öteye 

gidememi§tir. 

Türklerin !slamiyeti, dolayısıyla İslam uygarlığını kabu
lüyle ve müslüman arapların etkisiyle, toplum olarak o kül tiire 
öykünmaleri sonucu, ya§amları da doğal olarak etkilenmi§tir. 

Arapça ve Farsçanın etkisiyle gerek dil, gerek müzik ola
rak bir ayrı§ma ba§lamı§, önceleri bütün halk tarafından benimse

nen tek müzik biçimi, giderek daha çe§itli müziklerin ya§anması 

ve benimsenmesine neden olmu§tur. 

(1) C!NUÇEN TANRIKORUR "Türkiye'de Müzik" I. Milli Kül tür ~u:cası 
Müzik Komisyonu Bildiri 2)-27 Ekim 1982, Ankara. 
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Toplumun içinde bulunduğu uygarlığın iletilerine öykünroo 

sonucula toplumun dili ve müziğinin de etkilerıebileceği doğaldır. 

Bu kısa açıklamalardan sonra konuyu Osmanlı dönerninden ba:; 

lıyarak ele almamızın nedeni; Orta Asya 1'ürk müziğinin ya da İs

lamlık öncesi Türk müziğinin tarih içinde soyut ger· çekler içinde 

kaybolduğu ve bu konunun bir ndtos olabileceğidir. Ayrı.ca bu ko

nu etno.ınUzikolojinin konusu olarak ele alınabilir. 

a) Osmanlı Dönemi 

Anadolu'ya gelen, başka bir deyişle göç eden ve beylik

ler kuran Türkler, geldikleri yerlerin kü 1 tür lerini de ta şıuu §lar

dır. Bu kültürlerin kimileri karşılıklı olarak birbirlerini etki

lemiş, kimileri ise bağımsız olarak kalabilmiştir. Bu bağlamda 

Anadolu' da yerleşen Türk devletlerinin müziklerinin de belirli 

bir bileşime ulaşması gerekmiştir. Bu ise, İstanbul'da gerçekle

şecek olan Osmanlı sentezidir (2). 

Arap, Acem, Türk ve Hiristiyan azınlıkları kültürlerinden 
oluşan Osmanlı kültürü ·ve bu kültürün bir öğesi olan mi.izi~~i bir

.senteze ·ulaştırmıştır. 

Ancak sözkonusu sentez Osmanlı toplwrıunda bulunan birçok 

azınlıkların etkisiyle de kültürlerin birbirini eritmesi biçimin

de süregelmiştir. 

Osmanlı toplumu "hoınoj en" bir toplum o l:mayıp, ayrı ırklE.:1-

rın, ayrı dil ve dinlerin, değişik ulusların oluşturduki:u bir top

lum görünümUndedir. Gerek ekonomik, sosyolojik, gerek felsefi ve 

politik dinamikleri arasında belirli bir denge kurabilrrdştir; an

cak geniş bir alana yayılan bu toplunıda gerek bireylerin gerek 

kurumların birbirleriyle ve diğer ülkeler toplum, birey ve kurwn

larıyla kurmaları gereken iletişim o:ı::"tamları kurulan:ıanuştır. 

Osmanlının da bir müziği olmuştur. Bu müzik ri tınini taşı

dığı ve içind~ bulunduğu toplumun yaşam biçimi, yapısını, ilişki-

(2) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.; 
BÜLEND AKSOY, "Müziğin Kökeni Peşine Bir Uç Görüşten Bir Baş
kasına" Yeni Gündem, Sayı: 7, 1-5 AğutJtos 1984, s. 36-37. 
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lerini dile getiren bir biçimde olmu§tur. 

Cumhuriyet Türkiye si yeni bir ya§ am bi çimi, yeni bir toplum 

yapısı ve ili§kileri içeren bir ulus yaratma çabasındaydı. Bu ne
denle bu toplumun yeni bir ya§am ritmi olmalıydı ve bunu müzik di
le getirebilecekti. Gerçekte bu bir ileti§im sorunsalıdır. Cwrıhu

riyet TOrkiyasi mlizikle ilgili ileti§im ortamlarını ve ileti§im 
zincirlerini kurmak zorundaydı. Bu nedenle Cumhuriyetimizin kuru
cusu ATATÜRK bu yolu bulmu§ ve göstermi§tir. MUzik içinde bulun

du~u toplumu da a§malı, diğer toplumlarla ili§ki ve etkileçim 
içinde bulunınalıydı. Cumhuriyetle birlikte artık her konuda batı 
ile tıkanan ileti§im kanalları açılmaya ba§lamı§tı. 

Osmanlı; diliyle, giyimiyle (fesi dı§ında), okuyup yazma
sıyle sanat ya§amıyla, ilgi ve ilgilenimleriyle Batıya öyktinen 
bir yapı içerisindedir. Ancak tUm bunların yanısıra, Batı-

nın güctinU, akılcı ve özlü olan glizel sanatlarını dı§layan, bilim 
ve tekniğin getirdiklerini umursamayan, genel kültür açısından 
bir birliğe ula§amamı§ bir yapısı da vardır (3). 

Davranı§ ikili~i olarak adlandırabileceğimiz bu yapı için
de Osmanlı mlizikte özglin yaratıcılığa ula§amamı§tır. 

Bu dönemde Osmanlı halkı da ataerkil aile yapısı nedeniy

le ve ya§amlarındaki ili§kilerde tartı§maktan çok dinleyen bir 
ki§i görünUmtindedir. Bu bağlamda halkın edindiği bu alı§kanlık
lar, onun müzik yapısına, müzik anlayı§ına da yansımı§tır. Bu ne
denle müzi~i dile getiren ki§iyi (çalan ya da söyliyen) alıcı yal
nızca dinlemektedir~ 

Osmanlı imparatorluğu dönemlerinden ba§lıyarak, Anadolu'da 
kimlerin konu§tuklarını, bu konu§ulan~arın kimler tarafından din
lenip, dinliyenlere (alıcılara) ne denli cevap hakkı tanındığı 

(3) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: 
BÜLEND AREL, "Cumhuriyetten Sonra Bestecilik" Opus Müzik Der
gisi, Sayı: 25, Kasım 1964. 
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konusu da bu ba~lamda önem ta§ımaktadır (4). 

Osmanlı toplumunda insanların ailede, eğitim sürecinde, 
sanatta kısaca tüm ileti§im ortamlarında tek yönlü bir ileti§im
den sBz edebiliriz. 

Eleştiri ve tartışmadan yoksun bir ileti§im sürecinde yan
~ olayının gerçekle§miyece~i doğaldır. Söz konusu yansıma kay
nağı besleyen bir olgudur. Böylesine bir besleyici yansımanın ol
maması, kaynağın zaman zaman bölünüp, parçalanmasına neden olabil
mektedir. Ortadan kalkan kaynak (verici) yerini buna neden olan 
alıcıya bırakmakta ve bu süreç sürekli yinelenebilmektedir. Yeni 
kaynakta (verici-eski alıcı) kendine göre tek yönlü bir ileti ya
ratarak, iletilerin gürültüye dönü§mesine neden olmaktadır. 

Yukarıda belirtilenler müzik iletişim şeınası içinde :;,B
KİL- 21 1 de göe~terilmiştir. 

Tüm sanatlar gibi, müzik de kaynağını beslediği sürece ya
~ar ve geli§ir. Burada kaynaktan iletilen müzik doğrudan alıcıya 
gelmektedir. Alıcı müzikten algılanım ve duygulanımları bağlamın
da kayna~ı besleyemediğinden, zamanla kayna~ın zayıflamasına ne
den olabilmektedir. Alıcı, ileride müzik iletilerinin vericisi du
rumuna geldiğinde aynı süreç yeniden ya§anacaktır. 

Bunun nedeni biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi dinleye
nin hiçbir katkı, ele§tiri ve tartı§maya girernemesinden kaynak
lanmaktadır. Oysa müzik ki§iler arasında gerek bireysel gerek top

lu katılım ve ileti§im ile anlamla§an bir sanattır. Diliyle, çal
gısıyla, kısaca müziksel iletileriyle iletildiği ortamlarda kit
lede bir takım duygular uyandırmalı, anlamlar kazandırn~lı, bütün 
olarak ye§anabilmelidir. 

(4) YILDIRAY ERDENER "Türkiye'de Batı Müziği Sorunu", F'ilarmoni 
Müzik Dergisi, Sayı: 109, Ağustos 1965. 
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Bu süreç Cumhuriyetin kurulmasına kadar devam etmi§, 
ATATÜRK ilkeleri olması gerekli yansımayı gerçekle§tirme çabala
rını ba§latmı§, bu ise çok yönlü ileti§im anlayı§ıyla biçimlenmi§
tir. 

İnsan cinsinde bile olan ileti§im ayrılı~ı (kadın-erkeğin 
bu ileti§im ortamlarında bir araya gelememeleri- müziksel ileti
leri payla§amamaları) sorunu ortadan kaldırılmı§tır. Böylece yen
sımaların b:Lr tek birey, küme, topluluk ya da kitlelerden gelmesi 
uğra§ısını da beraberinde getirmi§tir. 

Osmanlı'da aile-eğitim ileti§imi !slam dininin ve birtakım 
geleneklerin etkisi altında kalmı§tır. Aile yapısı çekirdek (ana 
baba, çocuklar) olmayan Osmanlı ailesinde bireyler hep birlikte 
kalabalık olarak geni§ mekanlarda ya§amı§lardır. 
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Bu durum ailelerin sanat ile ileti§imleri (bu bağlamda mü
zik ile gerek sBzlü gerek çalgılı ileti§imleri) kendi aralarında 
gerçekle§mesi biçiminde sürmü§tUr. 

Osmanlı daneminde aile içi müzik ileti§imi bu bağlaında ol
masına kar§ın oldukça etkili bir görünümde olmu§tur. Ailede hemen 
hemen herkes bir çalgı çalabilmekte, müzik dersleri. özel eğitim
lerle çocuklara oldu~u kadar, aile içinde yeti§kinlerede verilme~ 

tedir. 

Ancak bu kapalı sistem içerisindeki ileti§im)genelde top
luma fazlaca bir §ey kazandıramamı§tır. 

Bir toplumun dünya uygarlıkları ile ileti§im ve ili§kileri 
o toplumun kendi ekonomik, teknik ve sanat ko§ullarının tanınınası
nı da kolayla§tırıcı bir niteliktedir. Böylesine bir ileti§im or
tamı içerisinde olmayan Osmanlı toplumu, dti§ürune biçimini ve kül
türel Bzelliklerini yeniliyememi§, çağda§ uygarlığa ula§rnada onun 
vazgeçilemez B~eleri olan arastırıcılık, yaratıcılık ve yapıcılık
ta istenen düzeye ula§amamı§tır. 

Toplumda yer alan bireylerin ve kurumların topluma kazan
dırdıkları ve kaybettirdikleri o toplumun Bzelliklerini belirler. 

Bu aynı toplum içerisinde geçerli olduğu gibi ba§ka toplumlar·da, 
ba§ka bir deyi§le dünyadaki tüm toplumlarda dü§ün hareketlerini 
izleme, kavrama ve zaman zaman uygulama ile de ili§kilidir. 

Bilim ve sanat, bireysel ya da toplumsal olarak gerek için
de bulundukları toplum üyeleri ve kurumları gerek diğer ulusların 
birey ve kurumlarıyla ileti§im kurulması ile geli§ecektir. 

Sanatı, bir eylem ve dti§ünce biçimi, bir toplumun devre

nı§ aracı ve toplum katlarını birle§tiren, büttinle§tiren bir olgu 
olarak ele alabiliriz. Bir ulusun kültürel düzeyinin yükselebil
mesi; onun ekonomik ko§ullarının iyile§mesinin yanısır•a kültürel 
ve sanatsal koşullarının da yenilenmesi, yeni değerler ve anlayı§

lar kazanmasıyle gerçekle§ir. 

Her toplumun sanat görü§il ve ürettikleri,kar§ılıklı etki

le§imlerle bir anlam kazanır. Her toplumun ya da ulusun dünyadaki 
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gösterirolere katılması ve kar§ılıklı ileti§im kurması ile sanat

lar anlamla§ır, değer kazanır. Hangi sanat dalı olursa olsun, ken
di ürettiği sanat yapıtlarını ve diğer ulusların ürettikleri sa
nat yapıtlarını (salt duyu§ olarak ta olsa) halkının bilincine 
sunmadan o sanat yapıtının hiçbir anlamı olmıyacaktır. Bunun da 
ötesinde sanat yapıtı bilimniyecek ve tanınmıyacaktır. 

Osmanlı devletinde yönetimi ellerinde bulunduranlar, sözde 

bireyi gözeterek onun iç ya§am ve dünyasını zenginle§tirmek için 
tek yönlü ileti§imle tasavvuf dünya görü§ünü benimsetmi§lerdir (5) 
Tek yönlü iletilerle (sınırlı olarak) yetinen 'bireyler1 mtizikle de 
böylesine bir ortam içinde kalmı§lardır. Bu bağlamda Osmanlı top
lumundaki bireylerin çok yönlü ileti§im istekleri ve varolabilecek 
özlemleri bu nedenlerle gerçekle§ememi§tir. 

Osmanlının egemen dünya görü§ü ve kapalı sistem anlayı§ı~ 
müziği durağan bir sanat olarak ya§anmasına neden olmu§, geli§me
sini engellemi§tir. 

Batının müziği, toplum ya§amı ve milcadelelerinin içinde ve 
birlikte geli§tirebilmi§tir. Böylece müzik toplumca ye§anılır bir 

biçimde süregelmi§tir. 

Dinsel içerikli milzikle dalaylı, dolaysız ileU.§im kurule
bilmi§, üretilen ezgiler, müzikler insanları bir• bütün olarak ay
nı ezgilerde anlayı§, duyu§ ve ya§ayı§ta birle§tirmeyi ba§armı§, 
müzikle birlik sağlanabilmi§tir. 

Geli§en teknik müzik akım ve kuramlarını, geni§ halk kit
lelerine iletilebilmi§, gerekli ileti§im ortamları kurulabilmi§
tir. Müzik bireyin bireyle, kümelerin kümelerle ileti§im kurmasın
da toplumsal bir olgu olmu§tur. 

Batıda müzik ulus ların özde ve biçimde f'arkl ıl ık gösterme

yen müziklerin hemen tüm ya§amda estetik ve beğeni anlayı§larına 

(5) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: 
BEYZA OBA, "Batı Avrupa ve Türkiye' de Sanayi Toplumu ve Sana
yicinin Dünya Görü§ünün Geli§imi" Boğaziçi Üniversitesi Dergi
!!, 1978, s. 65. 
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göre büyük kitlelerce ya§anmı§tır. 

Müzikteki tekniklerin tümü salt kültürel üstünlük olarak 
görülmiyebilir. Çünkü müzik; ba§langıçta bir takım ortak doğal 
teknik ve estetik beğenilerden doğınu§ olup geli§imini bu ba~lam
da sürdürmü§tür. 
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ŞEKİL-22: Batı 1 da Müziğin Teknik ve Estetik Gelişimi, 
Etkileşimi 

ŞEKİL-22'de görüldü~ü gibi geli§en müzik bilimi, teknik 
ve estetik bağlamda yeni müzik akımlarının olu§masına neden ol

IDU§tur. Böylesine bir kaynaktan iletilen müzik; gerek bireysel 
gerek toplu olarak etkin bir biçimde dile getirilmi§tir. Alıcılar 
ise bu iletileri bireysel, kUmeli ve giderek toplum olarak ya§a
mı§, bu ya§anı§ aynı zamanda ve sürekli kaynağını besliyerak ge

li§mi§tir. 
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üatıda müziğin çok sesli olarak geli§imi, toplumsal ve ano
nim olarak toplumdaki i§bl:ilümü anlayı§ı, insanlar-kümeler arasın
daki ili§ki-etkile§im ve çe§itli dü§ün akımları gibi birçok olgu
nun müziğe yansımasının sonucudur. 

Müziğin dile getirili§i bireysel olmasının yanısıra daha 
çok topluluklar olarak (gerek çalgı gerek sl:iz) katılımlarla us

sal ve sistemli biçimde yapılmı§tır. Kaynak (verici) ve alıcı 
(dinleyici) arasında tam bir ileti§im zinciri kurulmu§tur. 

Osmanlı müziği,uzun süren ya§amında iletilerini saray ve 
onun çevresine iletebilmi§, bu ise müziğin genelde bir ileti§im 
sorunu olarak gl:irülmemesine neden olmu§tur. 

O dönemin müziği kendi yapısı içinde geli§imini tamamlıya

bilmi§, bir çok besteci bir çok önemli sayılabilecek yapıtlar ti

retmi§tir. Ancak bu sanat dalı, çağda§lB§IDB sürecinde evrenselmü
zik içinde yer alamamı§tır. Bu kar§ılıklı etkile§imi gerektiren 
diğer ülke müzikleri ile gerekli ileti§imin çok geç kurulmasın
dan kaynaklanmı§tır. 

Konuya bir ba§ka yakla§ım §Öyle açıklanmaktadır: 

"Doğulu insan bireyseldir, sanatı bireysel 
olarak anlar. On'ce senet bir topl tm olayı değildir; 
bireysel bir tad alma kendini unutma yoludur. İ§te 
Türkiye'de Batı musiklsinin girmesini ve yayılması
nı isterken Türk l:inderlerinin deği§tirmek istedik
leri anlayı§ buydu. Böyle bir anlayı§, büyük top
lulukça benimsendiğinde ba§ka bir yönden de deği
§iklik olacaktı; musikinin toplumun bir parçası ol
masının yanında, dü§ünce ve estetik alanlarında da 
bir güç olabilmesi gerçekle§ecekti" (6). 

Osmanlı sarayındaki batılıla§ma hareketleri giri§irrıinde, 
müzik ileti§imi belirli ki§iler ya da kümeler tarafından kısıt
lı da olsa ba§latılmı§tır. Dı§a kapalı bir sistem içinde olan 
Osmanlı'da söz konusu ileti§im dar bir çevre içinde, belirli za-

(6) BÜLENT AREL-"Türkiye'de Batı Musikisi" Opus Müzik Dergisi, 
Sayı: 5 Şubat 1963, s. 3. 
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man ve mekanlarda, elit ba§ka bir deyi§le okumu§, kültürlü ki§i
leri kapsamı§, geni§ kitlelerin ileti§im kanalları tıkandığından 
bu ili§kiler bu kitlelere ula§amamı§tır. 

Osmanlı toplumu görünü§te batılı olmakla birlikte müzik 
sanatı alanında batılı anlayı§a ula§amamı§tır. Bunun bir nedeni 
dinsel olarak inanç sistemlerinde görülebilir. Bir digeri yıllar 
boyu batıyle sava§an bu toplumun,onların müziklerini benimsernek 
istememesind.en kaynaklanabil ir. Ancak daha önce de belirttiğimiz 
gibi müzik iletilerini,müziğin sözünde arayan bir toplum olarak 

batının önceleri sözlll, sonraları çalgı müzikleri :ile gerek söz
dil, gerek çalgı olarak ileti§im kurulamamı§tır. Oysa fonetik 

bir sanat olan müziğin somut dilinden çok soyut iletilerini an
lamaya ve o iletilere duygusal-dü§linsel olarak ula§maya çalı§mak 
o kadar güç olmasa gerektir. 

Batı sanat anleyı§ ve dü§tinü§ünün Osmanlı toplumuna girme
mesinin bir diğer nedeni de; gerçek anlamda bir eleştiri ve ara~
tırmanın olmayı§ıdır. Ele§tiri ve era§tırmadan yoksun bir anlayı

§ın sanet-müziğin genel anlamda evrenselle§mede bir yere ula§amı
yaceğı açıktır. 

Müzik senatı gerçeğini Batı'da Rönesans ile birlikte gös
termi§tir. Osmanlı bu gerçeğe dü§ünce yolundan ~k inanç yoluyla 
ule§meya çalı§mı§tır. 

Müzik sanatı bir bütündür. Aynı toplum içinde müzik yapım 

biçimleri ve beğeniler deği§iklikler gösterebilir ve aynı müzik 
deği§ik tpplumların üyesi ki§ilerin beğenisini kazanabilir (7). 

Ancak müzik toplurnlara seslenirkan bireyleri ayrı ayrı et

kiliyebilir. Bireyler bu etkilenme sürecinde salt müzik iletile
ri ile kar§ı kar§ıya değillerdir. Alıcının (dinleyen),dinleme 
sırasınde olu§abilecek deği§ik yargıları müzikle birle§erek bir 

bütün olu§turur. 

(7) 
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Bu bağlamda birey, alacağı müztksel iletileri, çevresinden 
de etkilenerek saptar. Kendisine ula§an müzik konusunda aynı çev
reyle ortak yargılara girebilir. Burada bireyin)müzikten toplum 
kanalıyla etkilendiğini görebilmekteyiz. Dinlenen müzik, isteni
len iletileri ta§ıdıkça, güzel ve doğru örneklere ula§tıkça, o 
bireyde olumlu deği§melere ypl açabilecektir. 

Bir toplumda müziğin geli§ebilmesi, güçlenip kendini diğer 
uluslara kabul ettirebilmesi, ba§ka ulusların kültürleri bu bağ
lamda sanat-müzikleri ile sürekli bir etkile§im ve ileti§im içeri
sinde olmasıyla bağlantılıdır. 

Osmanlı imparatorluğu bu bağlamda kendini saklaressına 
sürdürdüğü ya§amında Batı ile olan ili§kileri zaman zaman kura
bilmi§tir. Batı müziğini bu yapı içinde görebiliyoruz; örneğin, 
sarayda bir bando daha sonra bir senfoni orkestrası kurulmu§tur. 

Ancak hemen hiçbir ileti§im etkinliği olmayan bu giri§imler,salt 
eğlence aracı olarak saray içinde kalmı§, geni§ halk kitlelerine 

yansımamı§, Birinci Dünya sava§ı ile de tarihe karı§IDı§tır. 

Osmanlıda Batı ile kurulan ili§kiler sonucu bazı besteci
ler Batı tekniğinden esinlenmi§ler, birtakım müzik öğelerini 
yapıtlarında kullanmı§lardır. Örneğin; Dede Efendi Batının vals 
ritmini kullanmı§tır. Ancak fazlaca bir etkile§im olmanıı§, Bat1. 
Müziği geni§ kitlelerin ya§amlarında yer almamı§tır. Bu ise ge
leneğe kar§l. özgür dü§tinme, özgür dü§ünmenin kaç~nılmaz bir ko
§ul ve önemi olan, dü§ünleri ta.rtı§ma tutumu ve gerekliliğinin 
anla§ılmamı§ olmasıyla ilintilidir. Osmanlı döneminin bu bağlam
daki dünya görü§ü; Batı müziginin bir zümrenin malı olduğu, hal
kın yaşamında bir kültür, sanat ve eğitim anlayı§ından yoksun 
oldu~u yönündedir (8). 

(8) Her müzik yapıtı ve ili§kili olduğu müzikal formlar, iki ya
pıda kendini gösterir. Bunlardan birincisi; müziğin temel 
anlatım öğeleri olan ritim, melodi, arınoninin bir bütün ola
rak görüldüğü biçim ve tekniklerden olu§an iç yapı, diğeri 
ise müzikteki duygu ve dü§üncelerin anıatılmak istendiği dı§ 
yapıdır. Her iki yapı birbirini tamamlayıcı bir özellikte 
olup biri diğerinden ayrı olarak varolamaz. 
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BU ise her§eyden önce bir dü~ün ve anlayı§ sorunu olarak 
ortaya çıkmaktadır. YB§Bmı evrensel boyutlarda anlama ve değer
lendirme, sanatı estetik ve incelik kaygısı içinde ele alıp in
celemek gerekir. Bu bağlamda Dede E:fendi Batıya yönel:i k bir sa

nat ve ya§Bm biçiminin müziklendirebilmi§ bir müzik~i, besteci
dir. Bu anlamda müzik ile, mahalli kalmı§, sosyolojik ve antro
polojik verilerden yararlanılarak evrensel sanat içinde yer alı
nabileceğini kanıtlamı§ oluyordu. 

Batı'da olU§UP geli§en çok seslilik, müzik akımları ve 
biçimleri ile müziğin yapı özellikleri, Osmanlı toplumunu etki
liyecek ya da ili§ki kurabilmelerini sağlıyacak güçte olmamı§tır. 

Ku§kusuz Batı Müziğindeki bir yapıtın ezgisel yapısı ile 
bir Türk müziği ezgisinin olu§UIDU ve yapısı aynı değildir. ~ 
müzik üretildiği ve geliserak yerıestiği toplumun özelliklerini 
yansıtmaktadır. Müzik, içinde varolduğu toplumun dünya görü§ünü 
yansıttığı gibi, onun yasarn :felsefesi de ürettigi müzigini belir
lemekte ve bisimlemektedir. Bu nedenle çok seslilik yöntemi ve 
uygulamalarında önemli farklılıklar olabilecektir. Ancak Türk mü
ziğinde çok seslilik uygulamalarında bir ezgi deği§ikli.ği söz ko

nusu değildir. EzgiJiçeriğinden hi~bir §ey kaybetmedi~i gibi, 
müzik iletileri, bir bütün olan müziğin temel öğeleriyle birlik
te daha da güçlenebilecektir. 

Osmanlı'nın Batıyle istenilen ileti§im köprüsünil kurmeda, 

engellerle kar§ıla§masında bazı nedenlerin etkili olduğunu söy

liyebiliriz. Kanımca bu nedenlerin ba§ında din gelmektedir. O 
dönemlerde dinin psikolojik baskısı, bireylerin dini müzik dı§ın

daki müziklerle (özellikle batı) ileti§im kurmalerını engellemi§
tir. 

İslam dünyasına sürekli olarak "Haçlı Sef'erleri" düzenli

yen Batılının müziği benimsenmemi§tir. Osmanlının mistik dünya 
göril§ti", ku§kuşuz Batının Rönesans ve Re:form hareketleriyle ba§
layan "pragmatik" dünya görü§üne u,ymarnaktadır. 

Osmanlı döneminde diğer bazı sanat dallerıyle müziğin kar
§ılıklı ili§kilerine baktığımızda birtakım olgulerla kar§ıla§mek-
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tayız. 

Yapı sanatlarında özellikle mimaride birçok önemli yapıt
lar üreten Osmanlı mimarisi, Osmanlı müziği ile bir uyunı bir bütün 
lük içerisinde olduğunu söyliyebiliriz. 

Aynı durum Edebiyat için de geçerli olmaktadır. Osmanlı'
da islam kültürü ve uygarlığının gerek müzik gerek edebiyat üze
rinde önemli etkileri olmu§tur. 

Geleneksel halk edebiyatının yanında halkın bilgi ve ile

tilerinden habersiz sarayda geli§en bir de divan edebiyatı olu§

muştur. Bu ise do~tal olarak doğrudan müziğin sözüne de yansımı§; 
divan edebiyatı ve divan müziği birliktelik göstererek, birbir

lerini destekleyici bir biçimde dile gelml;§tir. 

Bir taraftan Anadolu halkının kendi ya§am biçimleri, du

yuş ve anlayışlarını doğaçtan dile getirdikleri müzikleri, diğer 
taraftan Osmanlı sarayında en üst düzeye çıkmı§, tek sesli müzik; 
gerekli iletişim ortamlarını kuramamış bir yapıda Cumhuriyet dö
nemine gelinmiştir. Bu yapıda Osmanlılar döneminde müzik kurum
ları ve eğitiminin genel görünümünü kısaca açıklamaya çalı§alım. 

Bu dönemin ilk yüksek okul ve ilk olarak müzik eğitiminin 
yapıldığı, bir gok ilim adamının yeti§tiği bunun yanı sıra ilim 
fen-yazı-dil-spor ve müzik gibi derslerin okutulduğu Enderunu 
Hümayun (1455-1908) adlı okulu görüyoruz. "Medreselerden ve di
ğer e~itim kurumlarından farklı olarak layik enstitü görünümün
de olan bu okul; dil, din ve ırk dikkate alınmaksızın bilgi ve 

yetenekleri düzeyine göre öğrenci yeti§tiriyordu. Bu ki§iler 
Osmanlı politik sistemi içinde görev almalarının yanısıra, ge

rek askeri lider gerek yüksek yönetici olarakta görev alabili
yorlardı (9). 

(
7
9-} YAHYA KEMAL KAYA, !nsan Yetiştirme Düzenhniz, Hac et tepe Üni

versitesi Sosval-İdari Bilimler Fak. Nüve Matbaası, Ankara 
1974 t s. 64 

NQk\ecle.n 
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Osmanlı sarayına Yıldırım Beyazıt zamanında giren müzik, 
IV.Murat'la önem kazanmı§, III.Selim ile doruğuna ula§nıı§tır. 

Daho. s.oV\ro.. 

AEnderun•a bağlı müzik eğitiminin yapıldığı meşkhane ve 
mehterhaneleri görüyoruz. Me§khane; doğu müziği eğitimi yapan 
bir okul görünümünde olup "acemi oğlanlar" adıyla da anılrrıakta
dır. Mehterhane, ya da "askeri mızıka okulu", Osmanlı imparator
luğunun eskeri bendosunu olu§turmektadır. Mehterhane kökleri çok 
eski Türk devlet ve sava§ geleneklerine ba~lı bir banda takımı
dır. Osmanlı Türklerine, Anedolu Selçuklulerından geçnıi§ olan 
mehterhane bir çok Türk Beyliklerinde de kullanılmı§tır. 

Osmanlının kendi yapısı içindeki dü§ün zenginliği, batı
nın kendi yapısı içindeki dü§ünme biçimiyle sistemle§tirilmi§ o
larak geli§tirilmi§tir. 

Müziği de bu görü§le incelemek, Osmanlı Mehter müziği ile 
batı müziğinin sentezini ve ileti§imini bu bağlamda görmek gere
kir. 

Avrupa'nın çok sesli müziğinin giderek geli§mesi çok ses
li ezgilerde ritim erayı§larını da beraberinde getirmi§tir. Meh
ter müziğinin tarihin belli bir diliminin ritmini dile getiri§in
deki görünümü batının bu areyı§larına kaynak olmu§tur. 

Osmanlı, batı ile kurduğu canlı siyasal ili§kiler sürecin
de bu ülkelere Mehter Müziğini de tanıtabilmi§tir. Genellikle 
vurmalı çalgılardan olu§an bu müzik; ana iletisi ri tmik bir çok 
seslilik içersinde , ezgisel çok seslilikte kullanılmı§tır. 

Bu kullanılı§, genellikle Batının askeri müziğinde olmu§
tur. Bu yararlanı§ ise müzikteki güçlü bir ileti, anıatı öğesi 
olan ve ritmi belirleyen çalgıların k~llanımı alanında olmu§tur. 

Mehter müziği-özellikle ritim yapısı- ve Türk müziği öğe
lerininde Batı Toplumlarının müziklerinde, bale, opera gibi diğer 
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sahne sanatlarında kullanıldığını görüyoruz (10). 

Daha sonraları II.Mahmut döneminde Asakiri Mensure-i 
Muhammediye adı ile anılan ve Batılı anl~ıda kurulan ordunun ban
dosu da Batı tipinde olu§turulmu§tur. 

1831 yılında Mekteb-i Harbiye'nin kurulmasıyla müzik oku
lu açılması gerekliliğide duyulmu§ ve Muzıka-ı Hümayün adını ta
§ıyan saray bandosu kurulmu§tur. 

Osmanlı döneminde me§khane ve mehterhanedeki müzik eğiti
minin yenısıra "dini müzik" eğitimi yapan kurumlar Tekkeler ve 
Mevlevihanelerdir. Dini müziğin sözle dile getirildiği tekkele
rin yanısıra çalgılar e§liğinde söylenen dini müzik mevlihaneler
de yapılıyordu. 

Muzıka-ı Hümayun; Yeniçeri oca~ının ve dolayısıyla mehter
hanenin kaldırılması ve Batılı anlamda bir askeri düzenin kurul
masıyla; askeri birliklerin yürtiyü§ünde bendolar görevlendiril
mi§tir. Bu bağlamda okul; yeni bir eğitim sürecini yerine getir
mek amacıyla kurulmu§tur. 

Gerek Batı gerek Doğu müziği eğitimi yapan kurum ile Batı 
müziği de ülkemize girmi§ oluyordu. Türk makamlarından olU§IDU§ 
ve çok seslilik anlayı§ıyla, bir çok Türk yapıtlarını orkestrasyo 
olarak düzenlenıni§tir. Öğrenci yeti§t1ren ve bu nedenle bir kon
servatuvar görünümünde olan Muzıka-ı Htimayun; saray ve hüruayunla 

(10) Mehter ve Türk MUziği öğelerinden esinlenen bir çok batılı 
beste~i, bu öğeleri kullanarak çe§itli yapıtlar üretmi§ler
dir. Orneğin; 
J.Haydn'nın "Askeri Senfonisi", W.A.Mozart'ın "Türk Mar§ı", 
Beethoven' in 9. Senfonisi. Bu senfoninin son bölümü mehte
rin kösüyle (çift Davul) ve zurnayla seslendirilmi§tir. Ün
ı ü beste ci bu senfon i içinl· " ••• Senfoninin sonu Türk mUz i ği 
ve koro ile bitecektir 11dem §tir. Bu kc-nuda ayrıntılı bilgi 
için bakınız: C.Memduh ALTAR, "Doğu-Batı Kültür Akı§ımları 
Üstline bir deneme", KUl tür ve Sanat, Ank.A,jans Türk, Sayı: 
3, Aralık 1974, s. 41. 
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i§birli~i sonucunda olu§turulan Türk Müziği bölümünde bir çok 

besteci yeti§tirmi§tir. Batılı anlamda olu§turulan, Batı müziği 
orkestrasında görev alan müzikçiler, çe§itli Avrupa okullarında 
öğrenim görmek için gönderilmi§lerdir. Kar§ılıklı olarak sürdü
rülen bu ili§kiler içinde Batılı müzikçiler gelmi§ ve konserler 

vermi§tir. Ancak bu ili§kiler salt saray ve çevresi içinde sür
mü§, geni§ halk kitlesi bu ili§kilerden yararlanamamı§tır (ll). 

Bu kurumun ba§ına daha sonra pa§alık rütbesi verilen 
Guiseppe Donizetti getirilrni§tir. Batı ile olan ili§kiler sonu

cu, yeni çalgıler sağlanmı§ ve yeni banda çalı§meları ba§letıl
mı§tır. Donizetti yirmi yıl süreyle sereye ve müziğe bir çok 
önemli hizmetlerde bulunmu§tur. Onu Guatelli ve Arende pe§elar 
izl emi§ tir. 

Muzıke-ı Hümayun ülkemizde Batı müzik eğitiminin ilk kez 
uygulandı~ı bir sanat-müzik kurumu olrnu§tur. 

Me§rutiyetten sonra Muzıka-ı Hümeyun çelı§meları ve müzik 
eğitimi 1 tümüyle Türk sanetçılı:ırı taraf'ınden sürdürülnıü§tür. "Sa
ray Muzıkası" adı ile anılan bando takımının yanısıra, fasıl top
lulukları, müezzinler grubu, opera, operetımlizikli oyunlar, ti
yatro gibi bölümleri kurulan Muzıka-ı Hümayun, bir konservatuvar 

görünümüne bürünmü§tür. 

Bu okul Darülbedayi ve Darülelhan'ın kurulmasıyla çalı§

malarını yalnızca banda müzi~i olarak sürdürmü§tür. 

Muzıka-ı Hümayun, Cumhuriyetin ilanından sonra onun kuru
cusu olan ATATÜRK'Un isteği ile Ankaraya ta§ınerak "Riyaseti 

Cumhur Musiki Heyeti" adını almı§tır. Daha sonralerı bando ve 

(ll) Batıyle ili§kiler sonucu, kar§ılıklı olarak müzik ili§kile
ri kurulmu§ ve geli§tirilrnf.§tir. Bir çok sanatçı ve müzik
çi ülkemize gelrni§lerdir. Orneğin; Franz Liszt, Felican 
David, Henri Vieuxtemls., Leopold ve Gerhardt Brassin karde§
ler, Leopold Auer gib Avrupalı besteci ve leracıların ya
nısıra bir çok !talyan Toplulukları çe§itli gösteri ve kon
serler vermi§lerdir. 
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orkestra olarak iki guruba ayrJ.lan topluluk "Cuınhurba§kanlJ.,lh 
Senf'oni Orkestrası" ve"CumhurbaskanlığJ. Armoni Mızıkası" na dö
nü§ür. Sözkonusu toplulukların üyeleri Cumhuriyet döneminde açJ.
lacak olan Musiki Muallim Mektebinin öğretici kadrosunda görev 
alacaklardır. 

Osmanlı döneminde müziğin okullarda ders olarak okutulma
sı II.Me§rutiyet sonrası döneme rastlamaktadJ.r (12). Darul Mual
limat ve Kız. Sanayi okullarında okutulmu§, zaman zaman öğretim 
programlarından çıkartılmı§, sonraları yeniden programa alJ.nmı§, 
özetle yöntemli ve düzenli bir eğitim programı izliyememi§tir. 

Osmanlı döneminde müzik dersleri görüldUğü gibi kurumsal 

yapıda ve eğitim sürecindeki yerini çok geç tarihlerde almı§tır. 
1870 li yıllarda yalnız İstanbul Muallim Mektebinin sübyan (ilk
okul) ve rü§tiye (ortaokul) sJ.nıf'larında yaygJ.nla§abilmesi için 

II.Me§rutiyeti beklemek gerekmi§tir. 

İleri bir eğitim ve öğretim yöntemi uygulayan Galatasaray 
Sultaniyesinde bile ancak Tevfik Fikret'in müdürlüğü zamanında 
(1908-1909) müzik dersi eğitim programına alınmı§tır. Bu dönem
de (gına) müzik dersi yalnızca §arkı §öylemek biçiminde sürdü
rülmü§tür (13). 

Müzik derslerinde batı tekniği ile uygulamalar, ancak 
Cumhuriyetin ilanl.ndan sonra kurulan Musiki Muallim Mektebi ders 
programla.rında görülmü§tür. 

II.Me§rutiyetten sonra müzik; ders olarak okullarda oku
tulmasl.nın yanısıra, yalnızca müzik eğitimi yapan kurumlar da 
kurulmaya ba§lemı§tır. 1910 yılınde !stanbul Belediyesince gerek 

(12) Ülkemizde müzik derslerine Ortaokullarda 1913, Liselerde 
1952 yılında zorunlu ders olarak ba§lamı§tır. Bugün ise 
Ortaokullarda zorunlu ders olarak eğitim sürecinde yer alan 
müzik; liselerde 1974-75 öğretim yılından bu yana seçmeli 
olarak görülmektedir. 

(13) HASAN TORAGANLI 1 "Musiki Muallim Mektebinin Kurulu§ Yıldö
nümü", Filarmonı Müzik Dergisi, Sayı 100, Kasım 1974, s.3. 
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Darülacaze'deki ilkokulu bitiren, gerek diger ilkokulları biti

ren öksüz çocuklara bir meslek kazandırmak ve geçimlerini sağlı
yabilmeleri amacıyla Mızıka Mektebi adıyla bir okul kurulmu§tur. 
1910 yılında altını§ öğrencisiyle öğretima ba§layan okul 1915 yı
lında sava§ nedeniyle eğitimini sürdürememi§tir. 

Darülbedayi: Güzel Sanatlar evi anlamına gelen okul 
!stanbul belediyesine bağlı olarak kurulmu§tur. Sahne ve müzik 

sanatlarının egitim ve öğretimini yapmak, bir taraf'tan halka dü
zenli gösteri ve konserler vermek amacıyla 1914 yılında kurulınu§
tur. 

Bu kurumun amacı §U §ekilde tanımlanmı§tır; 
( ••• ) o tarihe kadar ustadan çırağa, gelenek ve 

görenekle, alaydan yeti§me denen geli§igüzel (irayı 
Lubiyyat) eden tiyatroları bir sanat düzeni içine 
almak, gerçek yetenekleri metodlu bir eğitim ve öğ
retimden geçirerek meslek bilgileriyle yeti§mi§ sah
ne ve musiki sanatlarının hazırlanmasını ve halkı
mızda tiyatro ve musiki zevkinin yayılıp yerle§me
sini sağlamaktır (14). 

Darülbedayi'de müzik eğitimi Türk Müziği ve Batı müziği 

olmak üzere iki bölümde yürütülüyordu. I.Dünya Saveı.§ının ba§la
masından sonraki dönemde ve bu dönemin olumsuz ko§ulları içinde 
çalı§malarını sürdüren okul, Batı müziğinin geçici olarak kaldı
rılması ile eğitimine yalnızca Türk Müzi~i olarak devam etmi§tir. 
Daha sonraları (1916) müzik bölümü tümüyle kaldJ.rıluıı§tır. 

Darülelhan: "Melodiler Evi" anlamına gelen okul, ı Ocak 
1917 tarihinde İstanbul'da kurulmu§ ilk resmi sanat-müzik okulu
dur. 

Okullara müzik öğretmeni yeti§tirmek amacJ.nın yanısıra; 
"Musiki sanatınJ.n bilimsel bir yolda eğitim 

ve öğretimi ve geçmi§ bestecilerin değerli musiki 
eserlerini yayımı ve yeniden tanJ.tılması, canlan
dırması" (15). 

(14) Türk Ansiklopedisi, Cilt XII, Milli Eğitim Basımevi Ankara 
1964, s. 317. 

(15) A.g.k., s. 320. 
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okulun diğer amaçları arasında yer almaktadır. 

Dört yıllık eğitim sürecinde erkek ve kadınların birlikte 

olarak Doğu ve Batı müziğinin tarihsel, kuramsal olarak öğretil
mesi, bestaeilik öğretimi ve eğitiminin yanısıra çalgıların öğ
retilmesi de yönetmeliklerde yer almı§tır. 

' 
Önceleri Türk Müziği eğitimi yapan kurum daha sonra Batı 

müziği eğitim ve öğretiminde bulunmu§tur. Bir çok Türk besteci
sinin klasik biçimdeki yapıtları basılmı§, Anadolu'da bir çok 
ara§tırmalar yapılmı§ ve bunların sonucunda halk müziği derleme
leri, yazılı belge niteliğinde notaya alınrrıı§tır. 

Öğretim ve eğitim programları Batı konservatuvarlarına 
benzer biçime eokulmu§tur. Coomuriyetimizin kurulması ile birlik 

te !stanbul Belediyesine devredilen kurum çalı§malarına yine kon 
servatuvar niteliğinde sürdürmü§tür. 

Tüm bunların yanısıra Osmanlı döneminde halkın kendisinin 
gerek bireysel gerek anonim olarak ürettiği bir müzil?;i ve bu mü
ziğin bir ileti§im ortamı vardır. 

Osmanlı Devlet müziğinden ayrı bir yapı, ayrı bir ileti

§im süreç ve ortamında bulunan halk müziği, özgün müzik iletile
riyle ki§inin günlük ya§amından kaynaklanmı§tır. 

Osmanlı döneminde halk, ezgilerini üretirkan hemen tümüy
le doğal etkiler (ya§am, gelenektöre vb.) altındadır. Belirlen
mi§ estetik görü§ ve kuralı yoktur. 

Halk müziği; sanat kurallarının uygularunadığı, özgün ola

rak üretilen, insan ya§amının inceliklerini, duygu zenginliğini 
yalın ve içten olarak dile getirili§idir. 

Kırsal yöre insanı ne görmü§ 'ne duymu§ sa onun müz iğini 
ya§amıyla özde§lik gösterecek biçimde hemen dile getirmi§tir. 
Bu bağlamda Osmanlı sarayı ve çevresi bu müziğj belirli bir sa
nat aspirisi ·içinde özümsiyememi§, en azından bu iletilerden u

zak kalmı§tır. 
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Osmanlı Devlet müziği ile Halk müziği ileti§irrı açısından 

kar§ılıklı olarak bazı farklılıklar göstermektedi.r. Bunlar; Türk 
halk müziği yapı, ileti yöntemleri ve anıatı biçimleriyle ilgili
dir. Tek ortak özelliği her ikisinin de te.k ses olmasıdır. 

Her iki müziğin kendisine özgü ritim, ezgi, armoni ve çal
gı yapısı vardır. Böylece müzik ili§kili olduğu küme ve kitlele
re anlatım ve kullanım öğeleriyle farklı mesajlar vermektedir. 

Halk müziğinde dile gelen anlatılar, Osmanlı Devlet müzi

ğindeki anlatılardan temelde ayrılmaktadır. Halk müziği ortak bir 
ya§amın müziğe yansıması olup, ki§ilerin duygu, dü§ünü§, davranı§ 
ve ya§ayı§ta birlikteliğin simgesi olmu§tur. Müzik iletileri tek 
yönlü de olsa geni§ ki tl el ere ula§abilmi§tir. 

Osmanlı döneminde müzik üretimleri bireysel bilinçle biçim
lenmi§ olup, belirli küme ya da kUrnelere iletilmesi doğrultusun
dadır. 

İnsanın, iginde ya§adığı bölge, tarihi süreç, doğal coğra

fi ortam ve :ko§ullarda, toplumsal deği§me ve geli§melerin sonucun
da olU§IDU§ kültürleri vardır. Gerek kültür gerek uygarlık geçmi§e 
dayalı yapısıyla insana bir çok ve sürekli sanat gelenekleri ka
zandırmı§tır. Tüm bu kazanımlar etkili ve sürekli ileti§im biçim
leri ile i§levselliğini koruyabilmi§tir. 

Genel olarak halk müziği gerek Osmanlı döneminde gerek 

Cumhuriyet döneminde tutarlı, kendi kalıplarında direnen, yapısı
nı koruyan bir tür olarak süregelmi§tir. 

b) Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyet dönemi ATATÜRK'ün çağda§ uygarlık düzeyine hız

la ula§abilme çabalarıyle dolu bir dönem olarak ba§lamı§tır. Tüm 
çabalar tek yönlü olarak ele alınmayıp, hemen her alanda, konula

rı ili§kilendi.rerek çok yönlü ve kararlı olarak geli§IDi§tir. 

Yeni bir ya§amın ba§ladığı Cumhuriyet dönemi, Osmanlı top

lumunun dünya görü§üne temelden kar§ı olan bir anlayı§ ve görü§le 
canlanmı§tır. Bu ise toplmıun temel kültür açısından bir birliğe 
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varma çabalar1.n1.n, insanlar, küme ve kitlelerin birbirleriyle di

~er toplum üyeleri ve toplumlarıyla, kurumlarıyla hemen her konu

da kurmaları gereken ileti§im etkinliklerinin arttır1.lması çaba
ları olarak özetlenebilir. 

Cumhuriyet dönemi, Osmanll. döneminin kal ıpla§mı§ kül tür 
ve sanat (özellikle müzik) geleneklerine kar§ın çağda§ düşünsel 
akımlara daha açık bir sistem olarak görülmü§tür. Çağda§ dli§ünsel 
akımlarl. halk iletme kanallar1. açılmaya ba§lamı§tır. 

Çağda§ uygarlık düzeyine ula§mada ileti§imin önem1 ve ge
rekliliği bilinm.ektedir. Kurumlarıyla, kitle ileti§ im araçlarıyla 
ve tüm ili§kilerde sanat-müziğin topluma aktarılması gereklidir. 

Müzik sanatının, bilimsel ve toplum bilimsel olarak toplu
ma iletilmesi gerekliliği her geçen gün kendini biraz daha göster
mektedir. Cumhuriyet hemen her konuda batıya dönük kültürel, eko
nomik ve uygarlık yolunda geli§melerin ba§latıldığı bir dönemdir. 
Cumhuriyet toplumu, batılı anlamda bilinçli, yaratıcı.>yapıcı, 

ara§tırıeı, çagda§ dü§linceli, bilgili olmak zorundaydı. Bu ise 
devrimlerle gerçekle§ebilecekti. 

Cumhuriyetimizin kurucusu ATATÜRK devrimleri kültürel alan

da yap1.lan atılımlarla ba§laını§ oluyordu. Bu ise beraberinde yeni 
devrimleri getirecek, toplumun bunlara uyum sağlaması önce kültü
rel alanda ba§latılacakt ı (Örneğin dil devrimi). rrürkiye 1 yi çağ
da§ uygarlık düzeyine çıkarmak isteyen ATATÜRK'ün amacı hiçbir 
zaman yüzeysel bir Batı taklitçiliği olmamı§tır. o,devrimleri ve 
ilkeleriyle çağda§ uygarlıkta oldukça geri kalmı§ Türk toplumunu 
en çabuk yoldan çağda§ uygarlık düzeyine çıkarmak istemi§tir. 

Hemen her konuda çok yönlü ileti§im kurma zorunluluğu her 

geçen gün kendini daha fazla duyuruyordu. Kültürel alanın en et
kin ve önemli bir dalı da güzel sanatlardl.. Müzik ise bu sanat
ların insan-toplum bağlamında onların ya§amında en etkin ileti
§im aracı ve sanatıydı. 

Müzik konusunda da bir ilerleme gerekliliğini çok iyi bi
len ATATÜRK, ilkeleriyle Batı ile aramızda tıkanan ileti§im kanal 
larını açmaya çalı§mı§tır. 
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Müziğin belirli bir zümrenin malı olmadığı, toplumların 
ya§amlarında etkili v·e güzel bir sanat dalı, bununda ötesinde in
sanlı~ın e~itimi sürecinde vazgeçilemez bir kültür öğesi olduğu 
dü§üncesi Cumhuriyetle birlikte olu§maya ba§lamı§tır. 

ATAIÜ~S<.jCumhuriyet döneminde toplumun yeni bir ya§am ve bu 

ya§amı dile getiren müziği zaman geçirmeden üretmesi, bu açıdan 
di~er ülke müzikleri ile ileti§im kurulmasını istemi§tir. ATA'rÜRK 

müzik konusundaki olumlu yapıcı, atılımcı yöndeki dü§üncelerini 
çe§itli anlatımlarıyle dile getirmi§tir. Müziğin duygusal ve top
lumsal ya§amın bir anlatımı olarak besteleyen ve dinleyen ki§iye 
bir§eyler iletabilmesi gerekliligini vurgulamı§tır; 

Bugünkü Türk kafası, musikiyi dü§ündüğü zaman, 
yalnız, basit ve geçici heyecan verecek musikiyi 
araınıyor. Musiki dendiği zaman ym:sek duygularımı
zın, hayat ve hatıralarımızın ifadesini bulan bir 
musiki murad ediyoruz. Biz bir Türk bestaeisi din
lediğimiz zaman, ondan geçmi§in intibah bırakması 
lazım gelen hikayes1ni kalbirnize giren oklar gibi 
duymak isteriz. Acı olsun, tatlı olsun, biz bir 
beste dinlerken ve farkında olmaksızın hislerimi
zin inceldiğini duymak isteriz. Musikiden bekledi
~imizin maddi, f'ikri ve hissi uyanıklık ve çevik
liğin takviyesi olduğuna §Üphe yoktur. 

Yine ATATÜRK "Bir milletin yeni deği§ikliğinde ölçü, musi
kide deği§ikliği alabilmesi kavrıyabilmesidir 11 derken, müziğe 
toplumsal bir değer vermesi, evrensel boyutta olu§UP geli§en di
ğer toplumların müzikleri ile gereken ileti§imin kurulması gerek
liliğini vurgulamı§tır. 

Cumhuriyet döneminde yapılanlar topl wııun kül tür ve uygar
lık düzeyinin yükseltilmesi, gerek toplumsal, gerek ekonomik ve 

sanatsal ko§ulların iyile§tirilmesi müziğin de geli§irııini kapsa
mı§tır. Bunun için de müzik ve onun eğitim ve öğretirnjni yapan 

kurumların yeniden gözden geçirilip kurulması gerekliliği anla

§ılmı§tır. 

Batılıla§ma hereketlerinde ATATÜRK'ün önderliği ile Cumhu
riyet; din ve devlet i§lerinin birbirinden ayrılması, Türkçenin 
arınması, Latin harf'lerinin kullanılması, eğitimdeki yenilikler, 
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kadın hakları, kılık, kıyafet de~i§tirme gibi yenilikçi hareket
ler bB§letıldığı dönemdir. Tüm bunların yanısıra Halkevleri, mü
zik okulları gibi ileti§im ortamlerında sanat-nıüzikle kurulan do
laylı ya da dolaysız ileti§im ve batılıla§ma ile bunların eğiti
minin yapıldığı kurumların olu§masına neden olmu§tur. 

Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet beraberinde ileti§im 
devrimini de getirmi§tir. Cumhuriyet dönemi.nin toplwıısal iletigim 
anleyı§ı §öylece özetlenebilir; 

Toplumun bireyleri, örgüt ve kurwnları ile büyüme amaçla
rı aresında kar§ılıklı bilgi, kül+~l', inanç aktarıınının, yöresel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası ortamlerde gerçekle§tirilmesi 
biçiminde tanımlamıp ele alınabilir. ATATÜRK'ün gerçekle§tirdiği 
devrirolerin toplumsal iletisim anlayı§ında en önemli olarak sayı
labileceklerinden biri yazı devrimi olmu§tur. Yazı devrimi bir

takım ileti§im boyutlarını da beraberinde getirmi§tir. Bunlar; 
toplumun karma Osmanlı kültüründen kendi öz kültürüne kavu§ması, 

ef:i tirnin yeniden örgütlendirilmesi ve batı i.le kurulan ili§kile
rin ge1i§tirilmesi (16) olarak özetlenebilir. 

Müzik,yeni Cumhuriyet toplumunda bir kül tür öjresi, el;i tim 
biçimi ve ileti§im sanatı olarak yer almaya be§lamı§tır. Bunun 
gerçekle§mesi için ba§latılan çalı§malarda ilk adım olarak bazı 
sanat kurumlarının kurulması, müzikteki deği§iklikleri, yenilik
leri görüp öğrenmek, bilimsel anlamda çalı§rnalar yapılması ile 
bazı sanatçıların yurt dı§ına gönderilmesi doğrultusunda biçim
lenmi§tir. 

Cumhuriyet Türkiyesi toplumunun sanat-kültür ya§aını artık 

deği§meye ba§lBmı§tır. Bir çok ilkeler doğrultusunda diğer top
lumların müziklerindeki, anlayı§ biçimlerine ula§mak, akım ve 
formları tanımak, kavramak zorunlu olmaya ba§lamı§tır. Bu en azın
dan dli§lin yönünden çağda§ ileri bir müzik anlayı§ ve kavranı§ı 

(16) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.; 
!NAL CEM AŞKUN, "Atatürk • ün !leti§im Devrimi" •rürk Dil i Sa
yı: 326, 1 Kasım 1978, s. 24-26. 
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ile ele alınması gereken bir kültür sorunudur. 

!nsan ve toplum ya§amı sürekli olarak deği.§en, geli§en bir 
yapı içerisindedir. Müzikle ileti§im kurabilmenin tek yolu bu ya
§am içerisinde deği§en, geli§en müzikleri duyarak onu ya§awak ol
malıdır. 

Bir toplum önderi olarak ATATÜRK yaratmaya çalı§tığı yeni 
Türk toplumunun kültürel ileti§im ortamını belirlerken; sanatı 
altı temel ilke s i içinde yorumla mı§ oluyordu (ı 7). 

Cumhuriyetçilik ilkesi bağlamında; özgür bir sanat olan 
müzik, hükümet programlarında demokratik süreçte ele alınıp değer
lendirilmesi gerekir. Bu konuya ili§kin program ve politikaların 
ise Cumhuriyetçi ki§ilikle ele alınıp yorumlanması gerekmektedir. 

Milliyetçilik kavramı ba§ka ulusların sanatlarıyle ili§ki, 

ileti§im kurulabilmesi yakla§ımını da beraberinde getirmi§tir. 
Çünk:U sanat kar§ılıklı (uluslar ve uluslararası) geçi§ler içeri
sinde anlamla§abilen bir olgudur. Ulusal müziğin giderek evren
selliğe ula§masında bu anlayı§ bir gösterge olabilecektir. Müzik 
ulus içinde ne kadar bilinçli olarak yapılandırılırsa, uluslarara
sı müziğe katkı da o kadar kendini gösterebilecektir. 

Devletçilik ilkesi bağlamında müziğin görünümü iki biçim

de ele alınabilir. Bunlar; 

(17) 

- Halkın bilmediği ancak Devlet kanalından girecek müzik 

yayımlarının, devletin yayın organlarında ve eğitim ku
rumlarında m~zik eğitimi ve yayımı, 

-Halkın müzik potansiyelinin devlet.tarafından değerlen
dirilmesi, böylece müzik sanatını topl unıun yaşamsal bir• 

i§levi olarak korunması,geli§tirilip, yayımının sağlan
ması gereği ortaya çıkmı§ olmaktadır. 

!NAL CEM A§KUN, "Atatürk İlkeleri I'"'ığında Sanat Yönetim ve 
ve Politikamızın Temelleri" 2000 yıfında Do}'i.;ru Sanatlar Sew
poz~umu, !stanbul Güzel Sanatlar Akademisi 24-28 Ekiın 1977, 
Bil iri Tebliğleri. 
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Halkçılık ilkesi bağlamında ise senatı halk içjn, insan 
için müziğin insanla, insanın müzikle kuracağı ileti§iınde onu sa
natsal iletilerin yozla§madan, tam bir eğitim ileti§imi içerisin
de verilmesidir. Müzik konusunda halkın gereksinnıelerinin değer
lendirilip, onlarında konuwla ilgili çalı§malara katılmalarının 

sağlanmasıdır. 

Layiklik ilkesi ise; müzik konusunda kimseyi herhangi bir 
§artlandırmaya sokmadan, birtakım dinsel yargılerdan arındırarak 
akılcılık ve bilimsellik bağlamında konuya yakla§ım getirmektir. 

Müziği çok yönlü bir anlayı§la değerlendirmek, onu bir top

lum onun ötesinde toplumlar arası bir ileti§im ortamı, sanatı ve 

aracı olarak görmek 9efekl'Ylektecl\r. 

Devrimcilik ilkesi; müziğin durağan bir sanat olmadığı, 

evrensel platformda kar§ılıklı ili§kiler ve ileti§im içjnde ken
dini yenileyip, evrimle§eceği. anlayı§ını getirmi§tir. Bu ise iki 
yönde kar§ılıklı bir geli§im amaçlamaktadır; 

- Topluma bağlı olarak müzikte a§amalar kaydetmek, 
- Toplumu müzikteki a§amalara getirmek, ili§ki ve ileti§inı 

kurmalarını sağlamak. 

ATATÜRK'ün "müzikteki deği§ikliği anlamayanlar toplumdaki 
deği§ikliği anlıyamazlar" anlayı§ ve görü§ü müzik konusundaki 

. Gu ,..,e 
devriıngilik yakla§ımını dile getirmektedir.Amüzikle toplum geli§-
mesini birbirine parelel olarak gören bir görü§tür. 

Tüm bu ilkeler birbirine bağlantılı olup birbirini tanıarn

layıcı niteliktedir. Biri diğerinden ayrı olarak dü§ünülmemeli

dir (18). 

(18) Bu konuda bilgi için bkz.: 
İNAL CEM A§KUN "Türk Devrim Tarihi Dersi !nceleme KonuJ.a;.. 
rının Atatürk ilkeleri ile ~ağlantılarına 1lit~1ön Aragtırrua 
Modeli", Eski§ ehir Anadolu Üniversite si Açık Oğretirn Fakül
tesi Devrim Tarihi ders notları. 
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Cumhuriyetin ilanından sonra açılan müzik kurumlarımıza 
geçmeden önce Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi müzik ve müzik 
sanatının iletişim ve etkileşimini belirleyen bazı dinamiklerini 
belirli bir şema ile görebiliriz. 

ŞEKİL-23'deki şemadan da görüleceği gibi belirli her iki 
dönemde hedef olan alıcı kitleye başka bir deyişle halka pozitif 
ya da negatif ilişkilerle biçimlenmektedir. !lişki doğrudan oldu
~u gibi karşılıklı olarak ta birbirlerini etkiliyebilwektedir. 
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ŞEKİL-23: Osmanlı, Cumhuriyet D öneml erinde Bazı İl etit;im 

Ortamlarının Karşılıkll İlişkileri 
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Bu anlamda Cumhuriyetimizin ilanından sonra kurulan müzik 
okullarından b.iri Musiki Muallim Maktabidir (1924). Musiki Mual
l·iili Mektebi Ankara' da C ebeci bölgesinde bugün eski Devlet Konser
vatuvarının bulund~u bölgede kurulmu§tur. 

Okul kurulu§ta müzik öğretmeni yeti§tirmek, kurulması dti
§Ünülen Devlet sanat kurulu§larının olu§ması ve müzikle ilgili 
sorunların ara§tırılması amacını ta§ımaktaydı. Giderek geli§en 
kurum, öğretim kadrosunu yenilemek, güçlendirmek ve öğretim gö
revini üstlenmek için Avrupa'ya öğrenci göndermeye ba§lamı§tır 
(19). (1930'larda yurda dönen bu sanatçılar Çağda§ Türk Müzi~in
de çe§itli ve önemli çalı§maları ba§latmı§ yürütmü§lerdir) 

Önceleri müzik öğretmeni yeti§tirmek amacıyla kurulan oku
lun, uygulamada daha çok orkestra elemanı yeti§tirdiği görülür. 
Okulda çalgı eğitiminin ba§laması ve bu konudaki müzik derslikle
rinin açılması sonucu okul çe§itli müzik alanlarında eğitim ya
pan bir kurum görünümüne bürünmü§tür. 1930'larda dört yıllık eği
tim ve öğretim süresi, son yıllarda çalgı çalma uygulaması ile 
altı yıla gıkarılmı§tır. 

1934 yılında çıkarılan "Milli Musiki ve Temsil Akademisi 
Te§kilatı Kanunu" ile kurulması dil§ünülen akademi; Musiki Mual
lim Mekte bi Cumhurba§kanlığı Filarmoni Orkestrası ve temsil bö
lümünden olU§BCaktı. Bu giri§im ile Türkiye'de konservartuvar eti;i 
timini düzenliyen ilk yasa çıkarılmı§ oluyordu. Bu yasaya göre; 

a) Memlekette bilimsel esaslara göre Milli Musikiyi i§le-

l mek, yükseltmek ve yaymak, 

t 1 

o' 

(19) Batı müziğini öğrenmek üzere 1910 yılında Almanya'ya gönde
rlerilen ki§i, lBrülelhan müzik okulundan bir konservatuvar 
yaratmada ve bu kurumun müdürlüğünil yapmı§ olan Musa Süreyya 
Bey'dir. Berlin Konservatuvarında öğrenim yapmı§ olup, Türk 
müziğini de çok iyi bilen Musa Süreyya müzik alanında ülke
mize bir çok değerler kazandırmı§tır (1885-1934). 
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b) Sahne temsilinin her dalında yeterli eleman yeti§tirmek 
c) Musiki öğretmeni yeti§tirmek (20). 

Oç yıllık bir hazırlık çalı§masından sonra 1939 yılında Musiki 
Muallim Mektebi bu yasa ile "Milli Musiki ve Temsil Akademisi .. 
Devlet Konservatuvarına dönü§üyordu (21). 

İki yıl Devlet Konservatuvarı bünyesinde yer alan Musiki 
Muallim Mektebi daha sonraları yorumcu sanatçı (icracı),besteci 
yeti§tirmek amacıyla kurulan konservatuvardan ayrılarak, yalnız
ca müzik öğretmeni yeti§tirecek olan Gazi Eğitim Enstitüsüne bağ
lanmı§tır. 

Böylece iki kurum arasında dengeli ve istenilen ili§kiler 
kurulacaktı. Bu kurum; Devlet Konservatuvarı, Gazi E~itim Ensti
tüsü müzik bölümü, daha ileriki dönemlerde çe§itli müzik kurum
larında. çelı§acek ö~etici ve müzikçilerio do~U§Unu hızlandırmı§
tır. Ayrıca Devlet opera ve balesi, İstanbul ve !zmir Devlet Kon
servatuverlerı ve diğer sanat .kurumlarının olu§um ve geli§imini 
hezırlamı§tır. 

Çağda§ Türk Müziği dalınde Cumhuriyetin ilk yıllarında, 
ö~renimlerini yurt dı§ında tamamlamı§ sanatçılar yeti§ miştir. 
Türk be§leri (Cemal Re§it Rey-Ulvi Cemal Erkin-Hasan Ferit Alnar
Ahmet Adnan Saygun-Necil Kazım Akses) adıyla anılan bu sanatçılar 
Musiki Muallim Mektebi öğretici kadrosunda yer almı§lardır. 

(20) REFİK AHMET SEVENGİL, "Ankara Konservatuvarının Kısa Tarih
çesi", Ankara Konservatuvarı Otuzuncu Yıl, Ankara 1966, s.8. 

(21) 1936 yılında "Milli Musiki ve Temsil Akademisi kurulmasından 
sonra, aralarında Tiyatro Yönetmeni Carl Eberth, Orkestra 
§efi Ednst Preatorius ve piyanist Eduard Zuckmayer de bulun
d~u birçok eğitici ve öğreticiler okulun eğitim ve ö~retim 
kadrosunda yer almı§lardır. Besteci Paul Bindemith ba§kanlı
ğında Carl Eberth tiyatro, opera, bale bölümleri çalı§maları
na·ba§lamı§lardır. Aynı yıllarda Ankara'ya gelen ünlü Macar 
Müzikolo~u ve bestaeisi BELA BARTOK müzik ara§tırmaları ve 
folklor konusunda Türk müziğine birçok yardım, öneri ve 
ara§tırmalarda bulunmu§tur. 
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Dönemin çok sesli müzi~inin öncüleri olarak kabul edilen 
bu sanatçılar bu anlamda birçok türde yapıtlar üretmiglerdir. 
Onlardan sonra gelen ikinci yeni ku§ak sanatçıları Oratoryo Ope
ra, Operet, Balet ve orkestra yapıtlarını halk müziğinin ritim, 
ezgi ve dokusundan esinlenerek üretmeye çalı§mı§lardır. 

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte kar§ımıza çıkan diğer 
bir müzik kurumu, !stanbul Belediye Konservatuvarıdır ( 22). ı 923 
yılında Darillelhan okulunun bir devamı olarak müzik eğitim ve öğ
retimini sürdürmü§tür. Dört yıllık bir eğitim programıyla Dogu 
ve Batı müziklerini bir arada incelemi§tir. 

Uygulamaya yönelik bir e~itim yapan kurum, ülkemizde ki 

konservatuvar anlayı§ına ba§langıç olan bir sanat müzik kurumu
dur. 

Önceleri Darillelhan adıyla Milli E~itim Bakanlığına ba~lı 
bir kurulu§ olup, Cumhuriyetle birlikte 1927 yılında !stanbul 
Belediyesine ba~lı bir sanat kurumuna dcnü§mü§tür. 

(22) 

(23) 

Kurumun kurulu§ ve amacı §Öyle belirtilmektedir; 

"İstanbul Belediye Konservatuvarı, !stanbul 
Belediyesine bağlı, katma bütçe ile yönetilen; 
iç kurulu§unda, genel anlamı ile bir konservatu
varın görevlerini a§en pek ge§itli i§leri yürü
tebilecek ve yönetecek müteaddit konservatuvar
ları ve icra heyetlerini bir araya toplamı§ bu
lunan bir öğretim eğitimi ve sanat kurumudur" 
(23). 

Konservatuvar: İtalyanca .Conservatorio, Fransızca; Conser
vatory, !ngilizce; Conservetorıum. sözlük anlamı: müzik e§i
timi yapan okul, öksüz çocuklara bakılan ve müzik eğitimi 
verilen İtalyanca'da öksüzler y~du anlamına gelen Conser
vat.oriofda·n· gelmi§tir. Bkn.: ARTUR JACOBS, !he New Penguin 
Dictionary of Music, Penguin Books, Fourth Edition London, 
1977, s. 90. Konservatuvarlar, orkestralera, korolara müzik
li ya da müziksiz sahne oyunlarına, ses ve çalgı olarak yo
rumcular,: orkestre §ef'leri, besteci, bale ve tiyatro sanat
çıları, ö~reticileri yeti§tiren e~itim ve öğretim kurumla
rıdır. Batı'da kurulan ilk konservatuver; İtalya'nın Napali 
kentinde ki Sen Maria di Loreto'dur. 
HİKMET TONGUR, "1955'den bu Yana Belediye Konservatuvarı", 
Opus Müzik Dergisi, Sayı: 112 Eylül-Ekim 1973, s. 24. 
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Daha önce değindiğimiz, 19'34 yılında çıkarılan "Milli Mu
siki ve Temsil Akademisi" yasası ile Ankara'da bir Konservatuvar 
kurulması dü§ünülmü§tür. Söz konusu raporda, okulun nasıl bir e
ğitim yapacağı, hangi böltimlerden olu§acağı gibi konular aynı ya
sada belirtilmi§tir (24). 

Okulun kurulması ve eğitim öğretinıe ba§lanıası için Avru
padan uzmanlar çağrılmı§ ve Alman müzikolog Paul Hindemith, da
nı§man olarak kurumun ba§ına getirtilmi§tir. 

Musiki Muallim Mektebi bünyesinde açılan okulun müzik öğ
retmeni yeti§tirmekte olan bölümü, 19'38-1939 öğretim yılında Ga
zi Eğitim Enstitüsüne verilmesiyle müzikçi, opera ve tiyatro sa
natçısı yeti§tiren biv kurum görünümüne bürünmti§tür. 

20 Mayıs 1940 günü kabul edilen Devlet Konservetuvarı ya
sasına göre okul, a§ağıdaki bölümleri kapsaınaktaydı; 

Müzik Bölümü 
- Kompozisyon 

Ankara Devlet Konservatuvarı 

- Orkestra Yönetmeni 
- Piyano, Org, Arp 
- Yaylı Sazlar 
- Nefesli Sazlar 
- §an (Opera, Koro) 

Temsil Bölümü 
- Opera 
- Tiyatro 
- Balet 

Konservatuvara giri§; her yıl açılacak sınavlarla parasız 
veya paralı ya tılı olarak öğrenci alı~acağı yasade bel irtilmi§ti. 

Yine yönetmeliğe göre; parasız yatılı öğrenciler hizmet yükümlü
lüklerini Bakanııkça kendilerine meslekleri içinde gösterilecek 

(24) REF!K AHMET SEVENG!L, Devlet Konservatuvarı'nın Kısa Tarihi, 
Ankara Devlet Konservatuvarı, Otuzuncu Yıl, 1966 s. 8. 
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herhangi bir g5revde, okuma süresinin iki katı süreyle çalı§arak 
yerine getirirler. Konservatuvar orta ve yüksek kısım olarak iki 
öğretim dönemini kapsar. Okul bünyesinde tiyatro ve opera sanat
ları uygulama çalı§ınalarını ta§ımaktadır. 1941 yılında mezun o
lan l:>ğrenciler aynı yıl bir konser ile diplomalarını almı§lar
dır (25). 

Ankara Devlet Konservatuvarı gerek müzik, gerak sahne sa
natları dalında pek çok sanatçı, öğretici ve besteci yeti§tirm1§
tir. Kurumdan mezun olanların çoğu, Devlet sahnelerinde, Çe§itli 
eğitim kurumlarında, Cumhurba§kanlığı Senfoni Orkestrasında ve 
kendi kurumlarında görev almı§lardır. 

Bugün de eğitim ve öğretimini sürdüren kurum 1982'de yük
sek5Çetim yasası ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa
kültesine ba~lı olarak galı§malarını sürdül'mektedir. 

Cumhuriyet d5nemi sanat-müzik kurumlarından bir diğeri de 
1958'de İzmir'de kurulan !zmir Devlet Konservatuvarıdır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan kurum 1983 yılında 
!zmir 9 Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlanmı§
tır. Aynı yıl Ege Üniversitesine bağlı olarak Devlet Türk Musiki
si Konservatuvarı kurulmu§tur. 

1971 yılında İstanbul'da !stanbul Devlet Konservatuvarı 
agılmı§tır. Bu Konservatuvarın da bölümleri §öyledir: 

- Nefesli çalgılar 
' 

- Yaylı çalgılar 

- Piyano 
- Bestaeilik 
- Armoni ve Kontrpuan 
- Bale 
- §an 

Opera 

(25) SEVENG!L, s. 11, 12, 13. 
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KültUr ve Turizm Bakanlığına bağlı olan okul, 1982 yılın
da 2547 sayılı Yükseköğretim kanununa bağlı; 41 sayılı ve 
20 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanun hükmünde 
kararname ile, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakülte
sine bağlı olarak galı§malarını sürdürmektedir. 

1975 yılında İstanbul'da kurulan !stanbul Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı,müzik eğitimi yapan diğer bir kurumdur. 

Önceleri Milli Eğitim Bakanlığı daha sonra Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına bağlı olarak galı§malarını sürdürmü§tlir. !stan
bul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Geçici Yönetmeliğine gö

re uygulama çalı§ma.ları Türk Sanat M us ikisi ve '!'ürk Halk M us iki s i 
adı altında iki ana kısımda yürütülmektedir (26). 

Okul §U bölüm ve merkezlerden olu§mU§tur: 

!stanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 

Türk Sanat Musikisi 

- Temel Bilimler 
- Kompozisyon 
- Musiki Topluluğu 

Yönetim Bölümü 
- ~iyano-org-arp 
- Yaylı Sazlar 
- Mızraplı Sazlar 
- Nefesli Sazlar 
- Vurmalı Sazlar 

-Çalgı Yapım 
ve Onarım 
Merkezi 

Türk Halk Musikisi 

- Nota Yazımı 
ve Basımı 
Merkezi 

Kurulu§ yönetmeliğine göre okul, amacını §öyle belirtmek-
te; 

"1- Teorik ve uygulamalı meslek eğitimi ya
parak, genel çağda§ musiki kUltürü ile Türk mu
siki kültUrünü sindirmi§ yetenekli, yaratıcı, 

(26) !stanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Geçici Yönetme
liği, 13 Ekim 1975 Tarihli ve 15382 sayılı Resmi Gazetede 
Yay ımı arunl.§ tır. 
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~tretici, yorumcu, ara§tırıcı ve yapımcı sanat
çılar yeti§tirmek· 

2- Bilimsel !nceleme, ara§tırma, çalı§malar 
yaparak kültür muhtevamızı te§kil eden bu musiki
mizi i§lemeki geli§tirmek, yüceltmek, yaymak, özü
nU çağda§ an ayı§a gere değerlemek, böyle ve ulu~ 
sal öze, kayna~a ve sisteme dayalı Çağda§ Türk 
Musikisinin olu§masını ve geli§mesini sağlamak
tır" (27). 

!stanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 1982 yılırı
da 2547 sayılı Yüksek<:Sğretim Kanuna bağlı olarak 41 sayılı ve 
20 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanun hükmünde 
kararname ile, !stanbul Teknik Üniversitesine bağlı olarak çalı§
malarını sürdürmektedir. 

Bunların yanısıra bugün Türkiye'de 1983 yılında Malatya'
da Türk Halk Müziği ağırlıklı bir konservatuvar (28), aynı yıl 
Bursa'da Belediyeye bağlı olarak kurulan, Türk Müziği ağırlıklı 
Bursa Belediye Konservatuvarı (29) vardır. 

1984 yılı Ekim ayında ise Kütahya belediyesine bağlı ola
rak bir konservatuvar açılmı§tır. Gerek ses, gerek Türk çalgıla
rı eğitimini üstlenen kurum, kültUr derslerine de programında 
yer vermi§tir (30). 

Bütünüyle müzik eğitimi ve öğretimi yapan bu kurumların 
yanısıra, bazı eğitim kurumlarına bağlı olarak, uygulamalı ve 
kuramsal olarak müzik eğitimi yapan birimler de vardır. Örneğin 
1937-1938 yılında eğitim ve öğretima ba§layan Gazi Eğitim Ensti
tüsü-müzik b<:Slümü müzik eğitim yapan kurumlarımızın ba§ında gel
mektedir. 

( 27) YALÇIN TURA "Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı" ~kiyerrıiz, 
Sayı: 34, Haziran 1981, s. 36. 

(28) " Konservatuvar 50 yıl sonra Ans.dolu'da" Güne~ 
Gazetesi,.l Ağustos 1983. 

(29) "Bursa :Şelediye Konservatuvarı Kuruldu" Musiki 
ve Nota, Sayı: 5 Mayıs 1983, s. 5. 

( 30) "Kütahya Belediye Konservatuvarı Açılıyor" 
Kütahya Postası 24 Ekim 1984. 



-123-

Bunlardan ba§ka; 1969 yılında !stanbul Atatürk Egitim Ens 
titUsil-müzik bölümü, İzmir Buca Eğitim Enstitüsü-müzik bölümü 
1973, Nazilli E~itim Enstitüsü-müzik bölümü (1977). 

Yine İzmir'de 1975 yılında Ege Üniversitesi Güzel Sarıetle 
Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan Müzik Bölümü vardır. Akademik 
düzeyde eğitim, ögretim ve uygulamalarda bulunan bölüm, daha çok 
bilimsel ara§tırmalara yönelik çalı§malar yapmı§tır. 

Cumhuriyet döneminde okul dı§ı ba§ka deyi§le yaygın müzik 
eğitimi çalı§maları, önemli geli§meler göstermi§tir. Bu konuda 
yaygın kültür ve sanat eğitimi yapan bir kurum olarak Halkevleri 
ni görüyoruz (1932-1950). 

Gönüllü bir kurulu§ olan ve 19 Şubat 1932'de agılmı§ olruı 

Halkevlerinin amacı §Öyle açıklanmı§tır; 

"( ••• )Atatürk ilkeleri ı§ığı altında Türk 
kültürüne ve sanatına hizmet etmek, devrimleri 
yaymak, kökle§tirmek, halkı toplumsal ve kültü
rel alanlarda yeti§t~mek ( ••• )"(31). 

olarak belirtilmi§tir. 

Geni§ bir halk kitlesinin, istek ve ilgi alanlarını kar§ı 
lıyabilmek amacıyla dil-edebiyat-güzel sanatlar-tarih-ınüze-sosya 
yardım-spor-temsil-kitap ve yayın-köycillük halk dershaneleri ve 
kurslar gibi eğitim dallarından olu§mU§tur. 

Birçok güzel sanat dallarında olduğu gibi müziğe de önem
li bir yer veren kurum, orkestra ve bendolar kurup, konserler dü 
zenlemi§tir. Halk Türkülerimizin derlenmesi gibi çalı§maların 
yanısıra, yetenekli ki§ileri bir araya getirip, onların yeti§me
sine yardımcı olmu§tur. Ayrıca bazı kitle ileti§im araçları (rad 
yo pikap gibi) ile Türkiye'de müzik be~enisinin yayılması çalı§
malarını sürdürmü§tür (32). 

( 31) 

(32) 

CEVAT GERAY, Halk Eğitimi, Ankara .Üniversitesi Eğitim F'akül 
tesi Yayınları: 73, Ankara 1978, s. 346. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: 
TEVF!K ÇAVDAR, "Bir Yaygın Eğitim Deneyi-Halkevlerin 
Türkiie'de Yaygın Efitim, (seminer tebli~leri) E.l.T.!.Ak&
demis Yayını: 29 3 Ocak 1975, Eski§ehir, s. 199-217. 
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Okul dı§ı müzik eğitim i sürecinde Türkiye• de Cuwhuriyetle 

birlikte kurulmu§, daha sonraları geli§iP yurt düzeyine yayılmı§, 
birçok orkestra ve topluluk vardır. Bunlar halk müziği, Türk mü
ziği ve senroni orkestralarıdır (33). 

Cumhurbaşkanlı~ı Senroni Orkestrası: Temelini Muzıka-ı 
Hümayün'un olu§turduğu bu topluluk 1924 yılında Ankarawya ta§ına
rak, 1932'de "Riyaseticumhur Filarmonik Orkestra Heyeti" adı al
tında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. 1936 yılında çıkartı
lan bir yasa ile "Cumhurba§kanlığı Filarmonik Orkestrası" daha 
sonraları 1957'de ki yasa ile bugün anılan adını almı§tır. Halk1:1 
düzenli ve sürekli konserler vererek onların Batı müzik kül türl.e
rine dolaylı olarak hizmet veren bu kurulu§; çalı§malarını bugün 
de sürdürmektedir. 

Yukarıdaki amaçlarla kurulmu§, İstanbul Belediyesine bağ
lı olarak çalı§malarını sürdürmU§, diğer bir topluluk ta 1945'de 
kurulan İstanbul §ehir Orkestrasıdır. 

Daha sonraları 1972'de kurulan !stanbul Devlet Senfoni Or
kestrasını, 1974 yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrasi izlemi§
tir. 

Bunların yanısıra !stanbul Türk Musikisi Devlet Konserva
tuvarı, Türk ve Halk müziği toplulukları, İstanbul Belediyesi 
Konservatuvar topluluğu ile Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk 
Musikisi Korosu da Cuııhuriyet döneminin belli ba§lı toplulukla
rıdır. 

Sahne sanatları olarak Opera'da 1940 yılında konservatuva
re ba~lı olarak kurulan Tatbikat Sahnesi Tiyatro ve opera da bir
çok sanatçının yeti§mesine neden olan kurulu§lardan biridir. 

(33) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: 
CAHİT KAY.CAR, "Cumhuriyet Dönemin'de Müzik Eğitimi" I.Türk 
M üz i ği Kurul ta yı Bildirisi 20-23 Ekim 1981, E. İ. T.!. Akade
misi Ileti§im Bilimleri Fakültesi, Eski§ehir 1981. 
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1970'de !stanbul Devlet Opera ve Balesi bu amaca hizmet 

eden diğer müzik kurumlarından biridir. Ankara Devlet Opera ve 
Balesi de aynı amaçla çalı§malarını sürdüren bir kurumdur (34). 

Yaygın Eğitim alanında Türk Müziğinde ÜskUdar Musiki Ceıni
yeti en eski bir müzik e~itim kurumudur. 1919 yılında "Darülreyzi 
Musiki Cemiyeti" adıyla kurulan cemiyet Cumhuriyetin ilanından 
sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti adını olmU§tur. Bu kurulu§u; Samsun, 
Ankara, Kütahya, Elazıg Musiki Cemiyetleri izlerui§tir. Bu kurulu§ 
bugün de çalı§malarını sürdürmektedir. 

8_ iLETiSiM AÇlSlNDAN TÜRKiYE' DE MUZIK EGiTiMi VE 
ÖGRETiMiNiN OEGERLENO.IRiLMESi 

f!) Türkiye • de Müzik Eğitimi ve Öğretimini Değerleme Boyut1arı 

Müzik e~itimi ve ö~retimi, genel sanat e~itimi içinde o
nun bir parçası olarak topluma iletilmesi sürecini içermektedir. 

Toplum olgusuyla daha da belirginle§en ki§inin eğitimi~ 
içinde bulunduğumuz dönemde daha da gerekli ve istenilir bir du
ruma gelmi§tir. 

Toplum içinde ya§ayan bireylerin müzik eğitimi ve öğreti
mi, onların varolan yete~erinin (bu yetenaklerin ayrı ayrı ol
ması halinde bile) değerlendirilmesi amacını ta§ımaktadır. 

Günümüzde müzik eğitimi ve öğretiminden yararlanacak b1rt::y

lerin üstün yetenekli olması gibi bir zorunlulukları yoktur. Mü

zik yapma ve öğrenme, onunla ileti§im kurma toplum içinde hemen 
herkesin doğal: kazanımı durumuna gelmi§tir. Önemli olan, müzikle 

eğitim ileti§imi ortamı ve zamanı doğrultusunda gerekli ileti§im 
kanallarının ve ortamlarının isteni.l ir ve etkin bir biçiınde kuru
lup i§lemesine bağlıdır. 

(34) 



Müzik eğitimi ileti§imi ile öğretimi, ülkelerin 

toplum yapılarına, zamana, ileti§im biçim ve ortarnlarına, 
eğitim yöntemlerine göre deği§iklikler göstermektedir. Bu degi
§iklikler .aynı zamanda ülkelerin müzik ticimlerini belirleıuekte 
ve bir.diğerinden ayırma olanağını vermektedir. 

Her toplum kendi anlayı§ına göre müziği bir yere getire
bilmi§, ona verdiği önem anlayı§ında ondan yararlanruıgtır. 



Bu açıdan bakıldı~ında müzigin gôrdü~ü i§ de de~i§ik ol
mu§tur. Bu sanatın tarihi süreç içerisindeki geli§im çizgisi, 
e~itim çizgisi, e~itim değerinin gösterdiği deği§ikliklerle yakın
dan ili§kili olmu§tur (~5). 

Bugün müzi~in eğitim ve öğretim içindeki önemini gerekti
~ince kavramak, onu çağda§ eğitimin yöntemlerine göre değerıemek 
gerekliliği daha da hissedilir duruma gelmi§tir •. 

o ın 
Bir~ok ülkede müzik eğitim ve öğretimiAilk ve ortaöğre-

timda zorunlu olduğu, sözkonusu zorunluluğun etkin bir biçimde 
yerine getirildiğini görüyoruz. Eğitimde müziğe verilen önemin, 

1 

sonuçlarının, müzik ya§am ve düzeyini geli§tirdiği, evrenselle§-
me sürecindeki yerini alabildiğini görmekteyiz. 

İ§itsel, duymaya yönelik olarak kazanılan alı§kanlıklar, 
diğer duygular aracılığıyla ka.ıonı\ol\elı§kanlıklara oranla daha et
kili ve kalıcıdır. Müzik e~itimi sürecinde, i§itsel olarak ileti
len müzik alıcılarda daha kalıcı olabilCV\:e.k-ted\r. 

Konuya eğitim ·0..<\"·IStl'\clo.n ·~ baktığımızda Türkiye' de bu tür 
uygulamaların ba§latılacağı ilk ve tek ortam ilköğrenim dönemi 
olacaktır. 

İ§ i ts el alı§kanlıkların kazanıld:ığı ilk ortam olan ilko
kul, aynı zamanda müzikle eğitim açısından kurulan müzik egitim 
ileti§im ortamıdır. 

Müzikle ileti§im kuracak ki§iler bu dönernde yedi ile on
iki ya§ları arasında olan ve toplumun çe§itli kesimlerinden ge
len çocuklardır. Mlizik iletilerine açık ve hazır alıcı durumun
da olan bu kitleye müzik iletilerini veren, ileten verici duru
munda olan ortam ise okuldur. 

Türkiye'de bu bağlamdaki müzik eğitimi ve ileti§iminde, 

böylesine hazır bir alıcı kitle yeterli ve etkin müzik iletile-

(35) DRAGOTIN CVETKO, "Musikinin Eğitimdeki Yeri" Türkçesi: !lharı 
USMANBA§, Opus Müzik Dergisi, Sayı: 9, Haziran 1963. 

/ 
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Geni§ bir alıcı kitlesi içinde, müzik iletilerini daha ça
buk algılayıp, kavrayan hazır bir kitle, daha ilk dönemlerden 
ba§lıyarak böylesine bir ileti§imden uzak kalabilmektedir. 

Okullarımızda müzik eğitimi ileti§imi bugün tek yönlü bir 
görünümdedir. Bunun çe§ i tli nedenleri vardır. Öneeli kle okulla
rımızda öğrenim gören öğrencilerin dersliklerde büyük kitleler 
olu§turduğu, bu nedenle ileti§imin bireysel olarak kurulamadığı
nı ve ileti§imin tek yönlü olduğunu söyliyebiliriz. 

Yanısıra ileti§imde iletileri kodlıyan, ileten,verici du

rumundaki öğreticilerin, müzik konusundaki ileti§im yöntemlerinin 
nasıl olacağı, ileti§im konusundaki deney ve bilgilerle yeterince 

donatılmamı§ olduğudur. 

Böylesine bir ileti§ imin ku§kusuz ayrı bir eğitim ·s.0ıree.-\ ~

ni kapsadığı unutulmamalıdır (daha sonra bu sorunu çözüm getire
ceğine inandığımız önerileri dile getirmeye çalı§acağız). 

Diğer bir nedende. müzik eğitiminin bugün diğer bir eği
tim kurumu olarak kabul edilen ailede yeterince bunun da ötesin
de hemen hiçbir ileti§im etkinliğini içermeyen, önemi kavranına
yan bir biçimde olu§udur. Oysa bu eğitimin yüzeysalde olsa aile
de ba§latıldığı, özendirmeda etkin bir i§levi olacağı bilinmekte
dir. 

Eğitimde gereken ve kaçınılmaz iletigim araç ve gereçleri
nin yeterli olmayı§ı bir ba§ka neden olarak görülebilir. Müzik 
iletilerinin gönderilmesinde etkin bir i§levi olduğunu daha önce 

belirttiğimiz çalgılarıh, böylesine i§itsel duygu ve algılamaya 
yönelik bir eğitim ileti§iırı ortamında- ne denli gerekli olduğu 
açıktıı·. Kaldı ki, bu ileti§ im araç ve gereçlerin kullanımındaki 
yeterlilikte ayrı bir tartı§ma konusudur. 

Sözü edilen tüm bu olgular müzik eğitiminde ileti§iınin 
ilköğrenimden, ortaöğrenim ve yükseköğrenimi de kapsJyarek tüm 
bir eğitim süresini içermektedir. §EK!L-24'de görüldüğü gibi, 
tek yönlü ileti§imle iletiler, bir vericiden iletilmeye çelı§ıl-

, ... ',W"'!! 
' .·.-. 
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maktadır. Alıcılar tam bir algılayı§ ve kavrayı§ olmaksızın yan

sımada bulunamamakta, alıcı-kaynağı, kaynak-al ı c ıyı yeterince 
ve etkili olarak besliyememektedir. 

jVERici -a<uL 

1' t t 
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1' 1' 1' 
ı----+~ Ses_ Çalgı ----.-ı ALICt-ö:SPE.N:i 

.__--iLETi __ __j ,ı ~ 
tek yönlü -~T-----

1 ' 

V ~ -!r 
ya nk ı 

t----·----------------4 

ŞEKİL-24~ İlköğretimda müzik iletişimi 

Alıcının müziksel yanıtları kendi çevresinde kalmakta, za
manla dağılıp yok olmaktadır. 

Müzikle kurulan bu ileti§im biçimi ile kitleler içindeki 
varolabilecek üstün yetenekli çocuklar da etkiletıebilecektir. 

Türkiye'nin doğal ve özel olarak böylesine yetenekli ki§i
lerin yeti§mesine, kendi müzik kültür düzeyinin çağda§ düzeye 

ula§masına katkıda bulunacak ki§ilere, önemle gereksinimi olduğu 
unutulmamalıdır. 

nin 
Türkiye'de ortaöğretim müzik eğitim ve öğretirui~ileti§im 

boyutları ilkö~retim dönemindeki değerlendirmeler bağlamında ol
masının yanısıra daha deği§ik görünümdedir. 

·Ortaöğr_etimde öğrencilerin müzik iletilerine daha önce be
lirtti~imiz gibi duygu etkeni girmi§tir. Müzik anlatırnlarının 
ilköğretima oranla duyU§ olarak bir bütünlük içerisinde yaretl.Cı
lık, yeteneklerini geli§tirici nitelikte iletilmesi geregi ort&
ya çıkmı§tır. 



130 
-15.3-

Bu görü§ten hareketle Türkiye'de bu anlayı§ın olu§uıesı ve 
ortaöğretimdeki öğrencilerin müzikle eğitim sürecinde etkin ile
ti§im kurmasında bazı sorunlar gözlenmektedir. 

Ortaö~renim öğrencileri fizyolojik ve psikolojik geli§im 
ve yetenekleri bireysel farklılıklar göstermektedir. Müzik eği
tim sürecinde onların sözkonusu sorunlarına ileti§ im içeri sinde 
eğilmek., çözmek gerekmektedir. 

Ortaöğretimda müzik eğitim ve öğretiminin ders saati ola
rak yeterli olmadığı bilinmektedir. Ders süresinin arttırılması
nın yanısıra sanat etkinlikleri adı altında ek müzik derslerinin, 
etkin ve i§levsel olarak yapılması zorunluluğu kendiliğinden be
lirmektedir. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi müzik dersinde profesyonel mü
zikçilerden yararlanmak, onlarla kurulacak ileti§imde kuramsal 
ve uygulamalı müzik iletilerini kullanmak gerekli olacaktır. 

Ortaöğretimda öğrencilerin gördüğü müzik dersleri, onla
rın profesyonel anlamda müzikçi olmaları amacını gütmeyeceği a
çıktır. Amaç; müziğin ya§amlarında yer alması, müzikle ileti§im 
kurabilmelerinin sağlanmasıdır. Ki§inin müzikle böylesine bir 
ileti§im eğitimi onların bireysel, giderek toplumsal olarak ya§am
larının psikolojik olarak iyile§tireceği özelliği olacağı yönün
dedir. 

Bunun gerçekle§mesinde en etkili eğitim biçimlerinden bi
ri müzik dinleme olacaktır. Müziği bilinçli, bagka bir deyi§le 
açıklamelı, bilimsel yön~emlerle algılamaları, anlamaları ve za
manla yorumlıyabilmeleri sağlanabilecektir. 

Bugün Türkiye'de müzik eğitimi. denildiğinde akla ilk ge
len notaler, armoni kalıpları, melodi kıvrımları vb. birçok ku
ramsal bilgilerin öğretimi olmaktadır. Böylesine bir eğitim ayrı 
bir eğitim, öğrenim süresini içermektedir. 

. ' 

Müzik sanatı i§itsel olarak varla§abilen, duyularak anle
§l.labilen bir sanattır. Yukarıda sözü edilen bil-gilerL duy'nıu§ 
olduğu sescil iletilerle kavramak, öğrencinin bu sanat egitimin-



den daha anlamlı ve bilinçli olarak yararlanmasına neden olacak
tır. 

Türkiye'de teknik - · . - , eğitim yapan okullarda müzik e
~itimi ve öğretimi yapılmamaktadır. Diğer ülkelerde örnegin; 
Almanya'da müzik konularında ve müzik ile ilgili dersler genel 
eğitim içinde görülmektedir. 

Teknik ve mesleki ortaö~retimde müzik eğitimi sözkonusu 
okulların eğitim programları paralelinde müziğin yardımcı ders 
olarak ses ve teknik yönlerini içeren programlarla öğretimi ger
çekle§tirilebilir. 

Okullarımızda sürdürOlmeye çalı§ılan müzik dersleri araç 
gereç yetersizliği nedeniyle daha çok e§liksiz §arkı söyleme ve 
kuramsal bilgilerin öğretilmesi yönündedir. Müzikle kurulan ile
ti§im bu nedenle bireysel, zaman zaman kUmeli olarak ve tek yön
lU gerçekle§tirilmeye çalı§ılmaktadır. 

Çalgıların bu boyutteki yeri ve önemi hemen yok denecek 
kadar azdır. Çoğu öğrenciler bazı çalgıları hemen hiç tanımamak
tadır. 

Bugün okullarımızda sürdürülen müzik eğitim ve öğretimi, 

yığınların eğitilmesi biçimindedir. Bir öğretim yılındaki kısıt

lı ders saatleri, bu yığınlar içinde ö~reticinin öğrenciyle bi
reysel ileti§im kuramamasına ba§ka bir deyi§le, bazı öğrencile
rin müziği kar§ı olabilecek yetenekıerin belirlenmesine olanak 
verememektedir. 

Diğer ülkelerde, özell~kle Amerika'da özel müzik eğitimi 
ile bu sorunun çözülmesi yoluna gidilmi§tir. Birazdan açıklamaya 
çalı§BCağımız öneriler, Türkiye'de bu sorunun çözümlenmesine kat
kı getirecek yöndedir. 

Müzik kendi kendine yetebilen bir sanat dalı olmasının ya
nısıra, diğer :sanatlarla bütünle§ebilen, onlarla varlığını daba 
da fazla ve etkin olarak duyurabilen bir ileti§inı sanatı, aracı
dır. 
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Gerek ilköğretimda gerek ortaöğretim ve yükseköğretin~' do_ 

müziğin diğer sanatlarla ili§kilendirilmesi ve eğitim programla
rı içinde bu ba~lamda ele alınması yararlı olacaktır. 

Böylece müzik iletilerinin diğer sanat dalları ile birlik
te verilerek, uygulamalı eğitimden etkili ve anlamlı sonuçlar çı
karılması gerçekle§tirilmi§ olacaktır. 

Sözü edilen konular ku§kusuz ilk ve ortaöğretimdeki öğren
cilerin müzik eğitim ile kuracakları delaylı ileti§im biçiminin 
boyutlarını içermektedir. Dolaysız ileti§im biçimi olan, ancak 
ba§ka bir süreci içeren (çalgı çalma-beste yapma vb.) eğitimin 
vapıldığı okullarımız vardı.r. Buna kar§ın ilk ve ortaöğretimda 
çalgı çalma eğitimi yapılmaya çalı§ılmaktadır. Ancak fazlaca et
kinliği olmayan bu ileti§im boyutu sınırlı sayıdaki öğrencilerle 
sınırlı sayılabilecek çalgıların öğretimi biçimindedir. 

Müzik öğretmeni yeti§tiren eğitim kurumlarının -~ .. ! 
"- .. ,~ müziği salt müzik olarak görmeyip, .ı:·:· 

.. _ .· __ ~../ Bğrencilerin psikolojik ve fizyolojik yapılarının da 
göz et'.'- _ · -.. · gerekmektedir. Müziğin günümüzde e tk il i ve geçerli 
bir ileti§im aracı ve sanatı olarak görmek ve ele al-
mak gerekir. 

Mtizikle ileti§im kurm~içimleri bu bağlamda müzigin, ile
ti§im boyutları, dinleme ve algılama biçimleri yeniden gözden ge
çirilip değerlendirilmelidir. 

Müzik eğitim ve ileti§iminin bireysel, kümeli ve kitle ile
ti§iminde,müziğin kaynaktan alıcıya ula§masındaki boyutlar üzerin
de durulmalıdır. 

Türkiye'de köklü ve kalıcı bir müzik eğitiminin gerçekle
§ebilmesi için ilköğretim, üstelik okulöncesi dönemden ba§lıya
rak daha çok uygulamalara yönelik yeni yöntemlere ba§vurmak ge
rekir. 

Bunun için neler yapılmalıdır? sorusuyla kar§ı kar§ıya 
kalmaktayız. Köklü bir müzik eğitimine öncelikle temel eğitimden 
ba§ka bir· deyi§le ilkö~retimden ba§lemak gerekmektedir. 
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ŞEKİL-25: Müzik Okullar:ı nın Eğitim İletitıirıı Ortamları 

Müzik okulları ŞEK1L-25'de görüldüğü gibi ilk ve ortaöğre
timi kapsamakta olup, klasik temel dersler bu süreçte yer almak
tadır. Yoğunlukla müzik eğ~tim ve öğretiminin yapılacağı bu okul
larda özel müzik eğitim ileti§im ortamları, öğrenciler arasında 
yetenek belirleyici, yöntemlerle ilkokul dönemi öğrencilerini 
kapsamaktadır. 
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Çalgı ve ses eğitiminde, eğitim ve öğretim önceleri öğr~n
cilerle bireysel, daha sonra kümeli eğitimle sürdürülebilir. Böy
lece CSğretici sCSzkonusu sınıf'lardaki öğrencilerle bireysel olarak 
ileti§im kurabilecek, bu ise onlarla daha etkin ve i§levsel ilgi
lenimleri ile onların daha iyi yeti§melerine neden olacaktır. Bi
reysel eğitim zamanla yerini kUmeli eğitim ileti§im ortamıarına 
bırakacaktır. 

Genel kül tür ve sanat dersleri müzik bağlamında daha etkin 
olacak biçimde sanat-kültür ikileminde müzikle delaylı ya da do
laysız ileti§im kurabilme olanağını kolayla§tıracaktır. 

ileriki yılları kapsıyan mesleki eğitim süreci ise öğren
cinin müzik konusunda edindiği bilgi ve deneyimleri sözkonusu 
okullardaki müzik sınıf'larının öğretim elemanları kadrosunu olu§
turmalarına neden olacaktır. 

Özel eğitim sınıf'ları aynı zamanda özürlü çe cukların eği
tim ve öğretimini içeren, onların müzik beceri ve bilgilerini ge

li§tiren eğitim ileti§imi ortamlarıdır. 

Konuya ilk yakla§ım, ilköğretimda öğrencilerin daha önce 
sözü edilen eğitim-ileti§im boyutları saklı kalmak ko§uluyla bu 
öğrenciler arasından CSzel yetenek gösteranıerin ayrı bir eğitim 

sürecine sokulmaları olmalıdır. 

Büyük illerde kurulacak olan müzik okulları, mekan olarak 
eğitim-ileti§im modelleri olarak yetenekli öğrencilerin gerek 
ses, gerek çalgı eğitim, ö~retimlerinin temel eğitim merkezleri 
olacaktır. 

Küçük illerde ise, müzik okulları yerine aynı anlayı§ ve 
amaçta, müzik sınıf'larının açılmasıdır. 

İlköğretimda temel derslerin yanında yoğun olarak müzik 
öğreti~i yapan, sözkonusu okulları bitiren öğrenciler lise düze
yinde eğitim ve öğretim yapmı§ sayılacaklardır. Böylece bu öğren
ciler onbir yıl gibi süren eğitim sonunda müzik kültürünü uygula
malı ve kuramsal olarak .kazarunı§ olacaklardır. 
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Sözkonusu okullar aynı zamanda çevre eğitimi gibi çalı~ma
larda yapabileceklerdir. Kurulacak okul müzik toplulukları (çal
gı-koro) okul ve çevrede düzenli gösteriler yapabileceklerdir. 

Böylesine bir ileti§im ise toplumun genel müzik eğitiminin 
özünü, temel yapısını olu§turacaktır. 

Gerek büyük illerdeki müzik okulu, gerek diğer illerdeki 
müzik sınıflarını bitiren öğrencilerden müziği meslek olarak sür
dürmek isteyenler bölge Iriüzik okulları ya da bölge konservart.uvar
ları adı al tındaki okullarda yüksek müzik öğreniml.erini tamamlb
yacaklardır. 

Temelleri ilköğrenimde belirlenecek ve programlanacak bi

linçli, yöntemli ileti§im boyutlarıyla kurulacak müzik eğitimi, 
müzikle,müziğin diliyle ileti§im kurmasını kolayla§tıracaktır. 

Böylesine bir anlayı§la ba§latılan çalı§malar, bireyi giderek 
tüm eğitim süreci ve ya§amını müziklendirebilmesini kolayla§tı
racaktır.-

Sözü edilen müzik okul ve sınıflarındaki öğretruenlerin bu 
konuyla ilgili eğitim ve öğretim görmU§ olmalı gerekliliği açık
tır. 

Bölge müzik okulları, çe§itli müzik topluluklarıyla toplu
mun müzik ya§amına etkin ve sürekli müzik iletilerinin güçlü bi
rer kaynağını olu§turacaktır. 

Bu bağlamda Anedolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ku
rulacak olan sözkonusu müzik okullarını destekliyebilecektir. Mü

zik okullarının ya da müzik sınıflarının bulunduğu il ya da kasa
balara danı§man olarak hizmet götürebilecektir. 

Bölge müzik okullarının okul içi ve okul dı§ı ileti§iın 

ortamıarına ili§kin §emalar, ŞEKİL-26 ve ŞEK!L-2~'tadır. 

·Bölge qıüzik okullarının okul dı§ı ileti§iın ortamları 11-

lerdeki müzik okulları, daha küçük yerle§im merkezlerindeki mü
zik sınıflarıdır. 

------------------------------------------------------------------



1 ~b 

-~9-

DiGER .. -~iLE Ç E-~E J KAMU KI..RUMLARI MUZIK OKULLARI 

.. 
,.. ... 

BÖLGE --

YÜKSEK ciGRe:NiM H MUZIK ~ULLARI 
4-----i MESLEKi EGiTiM 

"' ... 

.... 
KiTLE DIGER •• o 

MÜZiK KURU..UŞLAR MUZIK SINIFLARI 
..___ 

iLETişiM ARAÇLAR 1 

ŞEKİL-26: Bölge Müzik Okullarının Okul Dı fiJ İleti~ıiııı 

Ortamları 

Aile, çevre-kitle ileti§im araçları-diğer müzik kurulu§la

rı ve di~er kamu kurumları ile sıkı bir ileti§iın ve i§birliği 
içinde olmalıdır. 

Böylesine bir ileti§im örgüsü içinde çe§itli okul ve ku
rumlarla beslenen sözkonusu okullar gereken ve istenilen müzik 
eğitim ve ileti§im ortamı olma özelliğini kazannıı§ olabilecektir. 

Bölge müzik okullarının okul içi ileti§im ortamları ~EK!L 
21-'de görüldüğü gibi eğitim-öğreti-m ve yönetim olmak üzere iki 
ana bölümde ele alınabilir. 

Eğitim-öğretim de temel dersler, mesleki öğretim (öğret
menlik .için), kültür ve sanat dersleri ve çeçitli müzik türleri
nin eğitim ve öğretimini kapsamaktadır. Gerek kuramsal gerek uy
gulamalı derslerle lisans üstü ilköğretimi kapsayan bölge müzik 
okullarının bu bağlamda çe§itli müzik toplUlukları olaca~ı açık
tır. 
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ŞEKİL-2fı: Bölge Müzik Okulları Okul İçi İletişim 

-Ortamları 

ŞEK!L-29'da Türkiye'de müzik eğitiminin kuramsal yapıda 

örgütlendirilmesine ili§kin model önerisinde gerek müzik okulla
rı ve sınıf'ları ile bölge müzik okulHırı gerek yükseköğrenim dü
zeyindeki müzik e~i timi ileti§ imi ve okullar arasındaki il i§ki 
ve ileti§imi gösterilmeye çalı§ılmı§tır. 
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TEMEL iLKOORETiM 
EGiTiM_ ÖGRETiM ıe-------1 ORTAÖGRETiM 

YUKSEK OKUL MUZIK 

MUZIK AKADEMisi 

ŞEKİL-2B: Türkiye' de Müzik Eğitiminin Ku:cuwcıal Oltü•ak 

örgütlendirilrnesine İlişkin Model nrıt:rl. ;:-ıi 
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B) Türkiye'de Özel Müzik Eğitimi ve Öğretim Kurumu Olarak 
Konservatuvarlar 

Konservatuvarlar, müzik ve sahne sanatlarında bu sanatla
rı öğreten, yorumlayan, seslendiren ve kül türlü bir müzik ortamı 
olu§turan eğitim kurumlarıdır. 

Çalı§mamızın bu bölümünde konservatuvarların öğretim sü
reci içerisinde kurumun yalnızca müzik eğitim ileti§iııılerini be
lirlemeye ve bu konuda bazı değerlendirmelerde bulurunaya çalı§ı
lacaktır. 

Bu amaçla yapılan BrB§tırmalarda Ankara ve !stanbul Dev
let Konservatuvarı, !stanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
ile !stanbul Belediye Konservatuvarı ve !zmir Devlet Konserv&tu
varının müzik eğitim ileti§imi belirtilmeye çalı§ılacaktır (36). 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 

örgün müzik eğitim kurumu olarak konservatuvarlar icracı 
diğer bir deyi§le yorumcu, yaratıcı yeti§tiren birer müzik mes
lek. okullarıdır. 

Konservatuvarlar kendi gelenekleri içerisinde usta-çırak 
ili§kileri ve sisteminde sanatçı yeti§tiren müzik kurumlar:ıdır. 

Konservatuvarların genel sanat kurulu§larına kaynak ola
rak kullanılı§ yerleri ŞEKİL-19'de gösterilmi§tir. 

Konservatuvarlar öğrencilerin eğitim ve öğretim gördi.ikle

ri, bölümleriyle ili§kili olarak Türkiye'de ki sanat ileti§im 

Ankara Devlet Konservatuvarında Nüvit KODALLl ile 29.4.1985 
tarihinde, !stanbul Devlet Konservatuvarından Nuri !Y!C!L 
ve !stanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından Ttilin 
YAKARÇELİK ve Fikret DEdERL! ile 20.5.198~ tarihinde, 
!stanbul Belediye Konservatuvarından Ova SÜNDER , Ruhi 
AYANGİL ve Alaaddin ADAY ile 21.5.1985 tarihinde, !zmir Dev
let Konservatuvarında Nuran ALTUd ile 25.5.1985 tarihinde 
yapılan görü§meler ve müzik eğitimi ile ilgili olarak edi
nilen bilgiler 
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ŞEKİL-29: Devlet Konservatuvarlarının (Batı l\][.izir_i) 

Kaynak Olarak Kullanılış Yerler•i 

ortamıarına sanatçı yeti§tiren etkin birer kaynaktır. 

Kendine özgü eğitim ve öğretim. sistemi olan konservatuvar·

lar, akademik öğretim sistemlerinden daha farklı bir göı·ünümdedir

ler. 

Konservatuvarlar eğitim ileti§im ortarnından sanat ileti

§im oı·tamlarına sanatçı yeti§tiren .. sanat-müzik kurulu§larıdır. 
Yukarıda belirtilmi§ olan ve önceden belirleruni§ olan etitim 
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ileti§im ortamlarından geçen ve ilk elden alıcı olan öğrenci da
ha sonra çe§ i tli sanat kurulu§ larında görev alabilmektedir. Söz

konusu sanat kurulu§ları müzik sanatını ileten, yayan ikinci mü
zik kaynaklarıdır. 

Konservatuvarlar müziği öğretmeda kaynak olarak birçok yön
temleri uygulamaktadır. Sözkonusu yöntemler öbrencinin ili§kili 
oldu~u bölümlere göre birtakım özellikler göstermektedir. Örneğin 
bir çalgıyı öğretme süı·ecinde çalgıyı kullanma. teknikleri ve ge

nel bilgiler doğrudan uygulamalı olarak sürdürülmektedir. 

Ankara Devl-et Konservatuvarının müzik eği tiıni ve ileti§i

minde dersler §EKİL-30'de görüldüğü gibi Uc tür bir süreci içer
mektedir. 

~-~KULTUR DERSLERi 

ŞEKİL-30: Müzik Eğitimi İletişiminde Dersler 

Yukarıda belirtilen dersler birbiriyle ili§kili ve bağlan

tılı olup, artan uygulamalarla sUrdUrülmektedir. 

Okul, müziği üretmede ilk kaynak olarak ö~reticileri gös

termektedir. Öğretici ilk kaynak olarak ~ygulayan ki§i olup, öğ

renciler , gerek görsel gerek i§ i ts el yöntemlerle desteklennıek"te
dir. Kaynağı destekleyen yazılı malzemelerin yanırısa ilerleyen 
öğretim dönemleri nde müzik yapı tl arını dinleme. yorumlıya bilme 
ve çalabilma ile kaynak verileri desteklennıektedir. Örneğirı. çal
gı bölümündeki bir öğrenci §EK!L-31'te gösterilen bir ileti§inı 
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süreci içerisindedir. 
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ŞEKİL-31·: Konservatuvarda Öğrencinin 1\lüzik İletişim 
SU re ci 

Konservatuvarın kompozisyon-besteailik bölümü §EK!L-32'de 
göterildiği gibi diğer bölümlere göre bazı farklılıklar gösteren 
bir yapı içerisindedir. 

Kaynak bu sUreçte hem öğretici hem öğrencinin kendisi ola
bilmektedir. Çünkü Uretilen beste öğrencinin kendisi taraf'ından 

yaratıl~ı§ ve yine kendisi tarafından dile getirilmi§tir. Kullan
dığı çalgı ve yazılı malzeme (nota) onun aracını olu§turınaktt:ı
dır. Yanaıma eğitim sürecinde önce ilk kaynağı olan öğreticisine~ 
daha sonra kendisine olmaktadır. 

Diğer bölümlerde böylesine bir süreç dü§ünülse de yapıtı 
kendisi besteliyen ve ikinci bir kaynak olan ögrenciye ;yansııı:ası 
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bu denli etkili olmıyabilecektir. 
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ŞEKİL- 32.: Konserva tu var Korrıpo zi syon-Beste ci lik Bölümü rüin 

~ruzik İletişim Süreci 

Kurum Bğrenciyi geleceğin sanatçısı olarak görmekte ve bu 
amaçla eğitmekte, yeti§tirmektedir. Bu süreçte gerek teknik ge
rek kültürel Bğelerle donatılmı§ öğrenci, sanat ileti§ im ortanı
larının sanatçısı olmaktadır. 

Sanat kurulu§larına okulun bölümleriyle ili§kil:i alerak 
sanatçı yeti§tirmede okula alınan öğrencilerde müzik duyarlılı
~ı aranılan önemli bir niteliktir. Çünkü müzik duyarlılığı öğr~n
cinin müziği dile getiri§ inde (gerek .sözlü gerek çalgısal) vaz
geçilemez bir değerleme ve ölçüdür. 

Öğrencinin eğitim ileti§imi sürecindeki fizyolojik ve 
psikolojik deği§meleri bu ileti§imi zaman zaman aksatabilınekte
dir. Burada eğitimcilere dü§en en önemli görev; bu deği§melerin 
sürekli olarak gözlenmesi ve gereken yardımların yapılmasıdır. 
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Ancak sözkonusu de~i§melerin süreklilik göstermesi ve iyi
le§tirme ~abalarının sonuÇ vermemesi, müzikle kurulacak ileti§i
min büyük öl~üde aksamasına neden olmaktadır. 

Böylesine bir durumla kar§ıla§ılması iletilerin yansımaması 
na neden olmaktadır. Bu nedenle öğrencinin ili§kisi,ilk sınıfte 
kesilebilmektedir. 

Okulda dol~sız e~itim ileti§im içerisinde olan öğrenci, 
müzi~i meslek olarak seçmenin verdi~i bilinçle çalı§malarını sür
dürmektedi.r. Ancak müzik senatı sürekli olarak uygularuıınsı gere
ken, ba§ka bir deyi§le sürekli dile getirili§lerle ya§ayen bir 
sanat tır. 

Öğrenci okul e~itiminin yanısıra diğer kaynaklarden (ya
zılı-sözlü-görüntülü) yararlanarak bu sanatı ya§atmak zorundadır. 
Çünkü bu onun mesleğidir. Müziğin ulusal ve evrensel olarak va:rO 
luşu , onun yenilenen, deği§en bir sanat olmasıyla orantılıdır. 

·Bu süreçte ek ya da yardımcı eğitim bir bakıma zorunlu olmakta
dır. örneğin konservatuvarın orkestra-çalgı bölümünü bitiren bir 
öğrenci~görev alacağı opera orkestrasında yeni yapıtlarla kar§ı
la§abilecektir. Bu yapıtıara uyumu ona birtakım çalı§malar yap
ması zorunlulu~unu getirmektedir. 

Öğrencinin müzik eğitimi ileti§imi içerisinde kaynağa ve 
hedef' dinleyiciye yansıması onun ba§arısı ile ili§kilidir. Ba§a
rılı bir sanatçı olması ve bu ba§arısını~, gerek eğitim ileti§ imi 
ortamında gerek çe§itli sanat ileti§im ortamlarında sürdürmesi 
onun kaynağı olan okul ve C5ğreticisine olumlu yansımasının bir 
göstergesidir. 

Sözü edilen yansımanın sürekli·olmesı)kaynağın öğrenciye 
meslek ya§amında estetik yönden yardımcı olması ile saglanmakta
dır. Böylece önceden kurulan ileti§ im canlı kelabilmekte ve süı\.~k
liliğini koruyabilmektedir. 

Konservatuvarın eğitim ileti§im ortamındaki eğitim prog
ramlarında belirlenen dinleme, görme ve çalma onun ileti§im ka
nallarını olu§turmaktadır. 
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Okulleğitim sürecinde verdiği herhangi bir müzik bilgisini 
~rneğin; lied (§arkı) formunda bir kompozisyonu öğrencisine yap

tıracaksa; öncelikle bu form kendisine sözlü olarak tanıtılır. 
Daha sonra form•a.ili§kin dinletilerde bulunulur. Yazılı malzeme 
aynı zamanda bir çalgı ile çalınabilan malzeme olabilmektedir. 
§EKİL-):5'de görüleceği gibi müzik formunun eğitimi; dinleme çale
bilme ve okuma ile iletilmeye çalı§ılmaktadır. 

Okulun çalgı bölümlerinde konu daha da önem kazanmaktadır. 
Çünkü çalgı eğitim ileti§iminde bulunmaya çalı§an öğrencinin de
ği§ik yerumcu ve i.cracıların (örneğin konçerto formunun) nasıl 
çalındığını duymasının yanısıra görmesi gerekliliği önem kazan
maktadır. Böylece öğrenci çalgı formundaki yapıtın yorumunu deği
§ik ki§ilerden dinlemekte gör-i§it yöntemiyle bilgi ve becerisi 
desteklene bilmektedir. 

KAYNAK 

(Öğretici ) 

OK U MA 

GORME 

ÇAL MA 

ı· s iT M E 

ŞEKİL-33: Eğitim Biçimlerinin lüüzik E; d tirrd ve 
iletişimindaki Görünümleri 

ALl C 1 

C Öğrenci l 

Böylesine bir sanat-müzik eğitimi ve ileti§ iminde bulunan 
konservatuvarlar, zaman zaman müzik içi ve müzik dı§ı gürültü gir

dileri ile kar§ıla§abilmektedirler. Bunlar gerek ortam içi gerek 
ortam dı§ı gürültü girdileridir. 
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Ortam içi girdiler olarak , bazı konuların 
dikkatle ele alınması gerekmektedir. Müzik gibi daha çok sescil 
iletilerin iletilmesinde;yapım ve üretim ünitelerinin sescil ola
rak yalıtılması gerekmektedir. Ku§kusuz müzik ortamları kendi üni
telerinde ve kendi programlarında müzik iletileriyle donanmı§ bir 
e~itim sUrecini yerine getirmektedir. 

Ancak sözü edilen bu süreçlerin birbirjnden ayrılması, 
ba§ka bir deyi§le müzik ortam ve dersliklerindaki sescil iletile
rin bir ba§ka dersliğe geçmemesi sözkonusudur. 

Genel olarak bakıldığında çalanıyla, söyleyeniyle etkin 
birer dolaysız ileti§im ortamları olan konservatuvarların 

· ortam dı§ından gele~gürültüler\e zede.~ 
le"'ı-1~_\_\eı-·i -c4.. laıY. ~ef"~ek-hr. 

Ancak bugün konservatuvarda müzikçiler, öğreticiler ve öğ-
renc.iler sözkonusu müzik dı§ı gürül ttileri ·. :.. duyrrıamayP. ken-
dilerini alı§tırmı§lardır. 

Yapıdan çok,ki§i kendini izole edebilmeye, müzik dı§ı gir
dilerden kendisini kurtarabilmeye çalı§maktadır. Ancak olması ge
reken mutlak sessizlik ortamında müziği dinlemek~üretmek, ilet

mek ve ki§iyi eğitmektir. 

Mimar Sinan Üniversitesi !stanbul Devlet Konservatuvarı 

!stanbul Devlet Konservatuvarı müzik konusunda çok sesli 
müzik öğretimi yapmaktadır. Evrensel müziğin ülke d~zeyinde ya
yılmasında önemli rol oynayan Devlet operalarına, Devlet senf'oni 
orkestralarına, Devlet balelerine icracı, sanatçı yeti§tiren bir 
kaynaktır. 

Konservatuvar, ~- __ . 
çok se~li müzik eğitiminin verilmesinde, öncelikle 
ma öğretimi il: e e ği time ba §lamaktadır. 

- ' 

çok sesli duy-

Müziği öğretmeda kaynak olarak kullanılan araçlar, kanal
lar sözü edilen çok sesli müzik eğitiminin verilmesinde ve alt 

·---------------------------------------------------------------
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yapının kurulmasında birer aracı olmaktadır. Bunlar; 

- Çalgı eğitimi, 

- Solfej eğitimi, 
-Duyduğunu notaya geçirme eğitimi, 

Okuma-duyına eğitimi, 

- sayliyebilme eğitimidir. 

İleri ki eğitim sürecinde, çalgı bölümü öğrencilerinin, 
okul bünyesindeki gerek senfonik orkestra, gerek oda müziği top
luluklarında müziği icra etmeleri, çağda§ bestecilerin yapıtları
nı yorumlayıp, repertuarlarına almaları; sözü edilen eğitim ile
ti§iminin diğer a§amalarım. olusturmaktadır. 

Müziği 6ğretmede ilk elden kaynak durumunda olan öğretici

leri; yazılı malzemeler, dinleme eğitimi olan plak ve banttan ya

rarlanma, konser izleme ve dinleme ile ilk kaynak desteklenmekte

dir (~f). 

Öğrencilerin müzik eğitim ileti§imleri sürecinde herhangi 
bir yapıtın çözümlenmesi gibi eğitim çalı§maları da yapıl
maktadır. örneğin; bir sonat formu ele alındı~ında önce t~or
mun ilk bölümünün yapısı inceleniyor. Bu a§antada plak ya da 
banttan dinletilen sesli malzeme yazılı malzeme ile birlik
te izleniyor. Böylece öğrenci yapıtın besteelsinin nasıl 
bir müzikal çizgi izlediğini analiz edebiliyor. Bu süreç 
sonunda öğrencinin kendini besteelnin yerine koyarak, yapı
tın nasıl olU§tuğu konusunda birtakım yargılara ula§ması 
sağlanabiliyor. Bu durum ŞEKİL-3~'deki §emada gösterilmi§
tir. 

YAPlT 

(BESTE J 

YAPISAL 

t;OZUMLEME 

ŞEKİL-34: Müzik Yapı tınırı Çözümlenmesi Süreci 
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Müziğin ileti§iminde etkin olan okul iç.i açıklamalı kon:3er 

ve gösterilere öğrenciler doğrudan dinleme ile katılabilmektedir. 

Hazırlanan programlar redyoda salt sescil, televizyonda ise ses_ 
,_(e_ görüntüler e§li~inde :1Q P' \mo k-\-o.d ir. __ . · . 

Konservo.\-u"o..r ö~r-ef'c-i\er-i('.\n M'\:n..i~\ ~ ki-\-leye ·i\~~_0e
_d ü·-z:_e ~\ e:r•J s?~· ~'Di..'ı, ,~e. -\--,ı -\:v \o.ı-a k -~ .\eri, oc1 \ann ö~f'e.r\\n' 

b. e\ i r\.~n rı\e k-.!-e:cl \ 1-.- -~~- · 

gösterilmiştir. 

OKUL SENFONI 

ORKESTRASI 

KAYNAK 

OKUL ODA MÜZiGi 

TOPLULUGu 

T 

Bu durum ŞEKİL-35: de, 

ALlCI r-------------------------ı 
1 
ı 
ı 

ORTA 
f---7 0GRENiM 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı VANSIMA 

YUKSEK 
f---? ÖGRETiM 

ı--

'--

1 
ı 

1 ı 
ı ı 
L-----------------------~ 

ŞEKİL-35": Konservatuvar Öğrencilerinin Müziği İletw.e 

SUreşleri 



-172-

Okul bünyesinde ikinci elden kaynak durumunda bulw1t:m, 

konservatuvar orkestra ve di~er müzik topluluklarııaçıklayıcı o
larak sürekli müzik iletilerinde bulunmaktadır. Ancak böylesine 
etkin müzik iletileri, bölgesel kalabilmekte; geni§ kitlelere 
kitle ileti§im araçları dı§ında canlı ileti§im ortamı olarak ula
§amamaktadır. 

Müzik e~itimine alınacak öğrencilerde ilk eleme ve kesin 
kabul sınavlarında kulak duyarlılı~ı, ezgi tekrarı, ses ve fizik 
yapısı ile ritm duygusu aranılan nitelikler olmaktadır. 

Kısaca1çok sesli müzi~in gerektirdiği e~itimi sürdürüp 
sürdüremiyece~i, algılama düzeyinin yeterli olup olamıyacağının 
ölçülmesi, de~erlendirilmesi sözkonusudur. Asıl amaç alınacak öğ
rencinin ba§tan iyi olarak seçilmesidir. 

Öğrenciler eğitim sürecinin sonunda, yurt dı§ındaki yük
sek müzik okullarında alınan e~itim parelelinde bir eğitim ala
rak mezun olmaktadırlar. Okulda lisans diplaması almı§ bir öğren

ci, yurt dı§ındaki birçok müzik okulunda, master yapabilecek dü
zeye gelebilmektedir. 

ö~rencilerden bazıları mezuniyet sonrası öğretim elemanı 

olarak konservatuvarlarda görev alabilmektedir. Öğrencilerin yurt 
içinde ve yurt dı§ında orkestra ya da çe§itli topluluklarda müzi
~1 ba§arı ile dile getirmeleri; onların gerek okullarına, gerek 
kendilerine birer yansıması olmaktadır. 

Bugün Türkiye'nin, etkili bir müzik eğitimine, ne denli 
gereksinimi oldu~u bilinmektedir. Bu nedenle, henüz öğrenci iken, 
birçok müzik kurulu§larında sanatçı olarak görev alabilmektedir
ler. Uluslararası müzik yarı§malarınd~ derece almaları, konserva
tuvar olarak okul müzik eğitimi ve etkin ileti§imi sonucu ve yan
sıması biçiminde kabul edilebilmektedir. 

Konservetuvarın, müzik eğitim ileti§im ortamı olarak dü

zenlenmemi§ bir yapıda olması; bazı sorunları beraberinde getire
bilmektedir. Okul içi müzik ileti§im ortamlarına, gürültü olarak 
nitelendirebilece~imiz girdiler, istenilen ve aranılan eğitimi 
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zaman zaman aksatabilm.ektedir. Dı§ gürültü girdilerinin, daha uz 

oldu~u gözlemlenan okulun, müzi~i iletmesinde gerekli olan araç 
gereç eksikliği duyulduğu belirtilebilinir. 

Müzik e~itiminde gerekli olan müzik ortamlarının gerek ça
lı§ma, gerek uygulama açısından yetersiz olması; müzik eğitimi ve 
ileti§iminin daha üst düzeyde yapılmasını aksatabildiği gibi, oku
la ö~renci alımında da bazı kısıtlılıkları beraberinde getirebil
mektedir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 

Konservatuvar, Türkiye genelinde, ortaögretime müzikte be
lirli bir senteze ula§mı§ müzik öğretmeni yeti§tiren bir kaynak
tır. Yanısıra, müziği yansıtan, ba§ka bir deyi§le 1 solist olarak 
tanıml.ıyabileceğimiz, müziği bestaeiden alıp dinleyleiye aktara
cak, iletken ki§ileri yeti§tiren, diğer bir kaynak görünümünde
dir. 

Konservatuvar, Türk müziği eğitimi ve ileti§iminde bulunan 
bir müzik kurumudur. Türk müziğinin yanısıra, diğer müzik bilgi
leri, destekleyici genel bilgiler niteliğinde eğitim sürecinde 
yer almaktadır. 

Kaynak olarak konservatuvar, sürdürdüğü müzik eğitiminde, 
müziğin belli dönemlerden sonra eğitim basamakları açılarak sis

tematize edilmi§ çok daha ciddi, ölçülü ve mantıklı bir biçimde 
kitlelere iletilmesini gerçekle§tirmektedir. Böylece alıcı duru
munda bulunanlar, müzikle olan ileti§imi, yalnızca duygularıyle 
değil, aynı zamanda bilgileriyle ve müziğe katılımlarla kurabil
mektedir. Bunu gerçekle§tirme ise, öğrenciyi küçük ya§ta müzik f;,iL
.9ileri ile donatmak; ona etkin ve kal.ıcı müzik eğitimi vermek ve 
bu sürecin sürekliliğini sağlamakla, mümkün olabilecektir. 

'Konser~atuvar müzik eğitimi sürecindeki ~ 

ilk kaynak öğreticiler olmaktadır. Öğreticilerin müzik ileti
leri, büylik ölçüde yazılı kaynaklarla beslenmekte, desteklenınek
tedir. 
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Yazılı kaynaklar; halkbilim olarak tanınan, yüzlerce yıl 

nesilden nesile, kulaktan kulağa aktarılan ve ya§ayan halk ınüzi
~inin sözlü kaynakları ile bUtUnle§ik olarak, müzik e~i timi ve 
ileti§imi sürecinde yer almaktadır. 

Di~er kaynak ise, bugüne dek müzik alanında, kendini yet1§

tirmi§, eğitmi§ insan kaynağıdır. 

İlk kaynak olarak öğreticiyi destekleyen bu üç süreç, çe
§itli eğitim ve öğretim kanallarıyle bütünle§ik olarak &lıcıya 
iletilmektedir. Yansıma, alıcıdan bu üç sürecin ve öğreticinin 
olu§turduğu kaynağa olmaktadır. Sözkonusu durum, §EK!L-36'dQk1 
bir §emayla gösterilmi§tir. 
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Müzik eğitimi ileti§imi sürecinde; aracı olarak bazı ek
sikliklerin olmasının yanısıra, en önemli aracı, yine öğretici
ler ve uygulama çalı§maları olmaktadır. Öğreticiler, yanaıtıcı 
olarak, bunu meslek edinmi§ ki§ilerdir. Ayrıca zaman za1~n, kit
le ileti§im araçlarından yararlanma ve öğrencilerin tirettikleri 
ve deneme ni teli~inde .olan çalı§maların dinletilmesi ile sınamal ı 
iletişimin kurulması sa~lanabilmektedir. 

Öğrenci, müziği tam anlamıyla öğrenmek, onunla ileti§im 
kurmak isteyenler ve yalnızca diplama almak isteyenler olarak iki 
biçimde tanımlanmaktadır. Gerçek, ciddi müzik eğitimi ve ilati§i
minde bulunmak isteyenlerin ba§arılı olmaları okul eğitiminin ya
nısıra kendi ki§isel gayretlerinepe bağlıdır. 

Kimi öğrenciler müziksel iletileri çok iyi kavrayıp algı
lamalarına ya da öğretici ile etkili ileti§im kurmalarına kar§ın 
bu iletiler ba§kalarına iletmekte güçlüklerle kar§ıla§abilmekte
dirler. Çok iyi alıcı olmalarına kar§ın tam anlamıyla verici ola
mamaktadırlar. 

Kimi l:Sğrencilez{de doğrudan doğruya aldığı müzik bilgileri
ni sanat ve estetik kaygı içinde, kimileri ise sanat ve estetik 

kaygıdan uzak o\o..c-ak - aktarabilmektedirler. 

Konservatuvarın amacı; farklılıklar gösteren bu tür öğren
cilerin ileti§im sorunlarını ortadan kaldırmaktır. Eğer öğrenci 
etkili bir eğitim sürecinden geçmezse, eğitim denetimi ve disip
lini içerisinde olmazsa, istenilen ileti§im bağlarını kurarnazsa 
(bu konuda ba§arılı olanlar çıkmıyacağından), o zaman topluma 

güzel olanın verilernemesi gibi bir çıkmazE/da dü§ülebilinir. 

Bu sorunun giderilebilmesi için o alanda ba§arılı olan al

dığını fazlasıyla ve üstün icra gücü ile iletebilen müzikçilere 
gereksinim vardıL·. Bununda ötesinde müziğe kendisinden de birta
kım yorumlar katabilen, topluma kaynak olarak kurumundan aldık
larını iletebilen müzikgilerin yeti§mesi gerekmektedir. 

Diğerleri,yukarıda belirtilenler doğrultusunda doğrudan 
e~itim kurumlarında belli bir eğitim düzeyine ula§an v~ her in-
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sanda olması gereken belirli bir müzik kültürünün oluçturulınasıH

da yardımcı olacak kaynaklar olarak belirlenebilir. 

Bir di~eri ise her ikisinide ba§aramıyecak ki§ilerdir ki 
onlaı·da yalnızca kendileri için belli bir müzik kül türü edinen
lerdir. Böylesine müzik donanımlarıyle donanmı§ kiçi; aile çevre
sinde ki§i ve ki§ilere belkide çocuğuna estetik açıdan müziği din
lemesinde, anlamasında iyi ve güzel olanı seçebilmesinde yardıwcı
lık görevini Ustlenebilecektir. 

Konservatuvarda öğrenci,gerek Türk müziği gerek Halk müzi
ği ve Batı müzi~i _öğrenimi gördüğünden genel bir senteze ula§a
bilmektedir. 

Eğitim sürecinde öğrencinin kaynağa yansıması bazı farklı

lıklar gösterebilmektedir. Örneğin bazı öğrenciler söz olarak an

ladığını anlatamamasına kar§ın müzik olarak yansımasını en iyi 
biçimde verebilmektedir. Bu süreçte öğrencinin konuya herharıgi 
bir katkısı ya da yorumu olmamaktadır. Bu ise tek yönlü bir yan

sımadır. Bir diğeri öğrenci ise çok iyi anlamasına kar§ın müzik 
olarak aktaramamakta ancak sözel olarak kaynağa yansıyabilnıekte
dir. Bazı öğrenciler ise yansımayı her iki biçimde verebilmekte
dirler. Burada amaç bu iki yansımayı birlikte verebilecek ôü§ün 
ve yetenek gücüne sahip öğrenci yeti§tirmektir. Bu durum ~EK1L 
31'd8ki §emeda gösterilmi§tir. 

Çağda§ eğitimin gereği olan bazı teknik malzemelerin iste
nilen eğitimin gerçekle§ebilmesi için ne denli gerekli olduğu bi
linmektedir. Böylesine olanakların sağlanması ile daha köklü, 
sağlam ve hızlı ileti§im içine girilebilinecektir. 

Öğrenciler müzik eğitimi ileti§imi sürecinde yer alınala
rında sınama, geleneksel bir sistem içerisinde yapılmaktadı.c. 
Kulak duyarlılığı, ritim duygusu ve müzikle olan ilgi ve ili§ki
sinin ölçülme~ine ili§kin sınavlar ögrencinin seçmek istedi~! bö
lümlere göre hazırlanmaktadır. 
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ŞEKİL-31p: Türk Musikisi Devlet Konaervatuvarı Ö[$:renci
lerinin Kaynağa Yanaıma Biçimleri 

Konservatuvar tam ve istenilen müzik eğitimi ve ileti§imi 
ortamına sahip de~ildir. Gerek okul içi . gerek 
okul dı§ı gürültü girdileri müzik ileti§imini bozacak boyutlara 
ula§maktadır. 

Konservatuvarın bölümleri, öğrenim süre, giri§ ko§ulları 
ve eğitim programıarına ili§kin bilgiler EK-I d. edir. 

!stanbul Belediye Konservatuvarı 

!stanbul belediye konservatuvarı, eğitimini Türk müziği 
ve Batı müziğ~ olmak üzere iki bölümde sürdür~ekte olup, yönet
meliği belediye tarafından hazırlanmaktadır. 

Batı müziği bölümünü bitiren öerenciler devletle§tirilen 
!stanbul §ehir orkestrası, §ehir operası ve bale bölürulerinc:: sı-
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nevlar sonucunda sanatçı olarak görev alabilmektedirler.Öğrenci
ler yapılacak sınavlar sonucu kendilerine kaynak olan kurumların
da öğretim elemanı olarak görev alabilmektedirler. 

!stanbul belediye konservatuvarı batı müziği eğitimi bölü
mü eğitim ileti§iminde yazılı malzemenin yanısıra öğreticilerin 
çalgı, solfej ve kurarn dersleri müzigin öğretilmesinde birer kay
naktır. 

Batı müziği bölümü eğitimini yatılı ve gündüzlll olmak üze

re iki biçimde sürdürmektedir. Yatılı bölüm öğrencilerine müzik 
ileti§iminde kullanılan çalgılar okul tarafından verilmekte (pi
yano dı§ında), eğitim sonunda kendilerine verilen çalgılar geri 
alınmaktadır. 

Yatılı bölüm öğrencileri meslek ve kültür derslerini okul
de öğrenmektedirler. Yatılı olmayan ba§ka bir deyi§le gündtizlü 
bölümdeki öğrenciler daha küçük ya§larda konservatuvara alınrrıak

tadırlar. KUltür derslerini dı§arıda devam ettikleri okullarda 
alan bu öğrencilere,yalnızca müzik meslek ve yardımcı müzik ders
ri verilmektedir. 

Konservatuverın sözü edilen batı müziği gündüz bölümü öt!;

rencilerinin çoğu yabancı dilde eğitim ve öğretim yapan okullar
daki öğrenciler olup kültür derslerini kendi okullarında yoğun 
bir biçimde almektadırlar. Bu öğrencilerin mesleki müzik dersle
riyle ileti§im kurabilmeleri kU§kusuz uzun bir eğitim süresini 
gerektirmektedir. Bu nedenle normal eğitim süresinin dı§ında ör
neğin; yaz dön.eminde de konservatuvarda mesleki müzik dersleri 

sürdürülmektedir. 

Gündüz bölümü öğrencileri,daha küçük ya§lardaki öğrenci
ler olup gerek kendilerinin gerek ailelerinin istek ve desteği 

ile okula gelen öğrencilerdir. Yatılı bölüm öerencileri ise aile
lerinin ve ke.ndi istekleri ile okula gelen ve bu meslekte profes
yonelize olmak zorunda olan öğrencilerdir. Konservatuvarırı gün
düz bölümünden de profosyonel olmu§ birçok müzikçiler yeti§IDi§
tir. 
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Yatılı bölüm yalnızca erkek öğrencilerden oluçmus olup, 
bu bölüme ilkokulu bitirmi§ öğrenciler alınmaktadır. Mezun olan 
öğrenciler Milli E~i tim Bakanlığı bünyesinde lise dengi. sayılmak

tadır. Mecburi hizmet yapmak zorunda olan yatılı bölüm öğrencile
ri bu sorumluluklarını be§ yıl süreyle yerine getirrnek zorunda
dırlar. 

Gündüzlü bölüm CSğrencileri.belediye tarafından belirlenen 
bir miktar harç yatırmak zorundadırlar. Okuldan mezun olan bu öğ
rencilere okul tarafından bir sertifika verilmektedir. 

Müziği öğr.etme sürecinde ileti§im, a§ağıda §EK!L-.38' daki 
biçimde kurulmaktadır. 
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ŞEKİL-38: istanbul Belediye Konservatuvarının Batı Müzik 

Eğitim iletişimi SUreci 



-180-

Öğrenci, müziği anlıyabilen, seven, yorumlıyabilen ve yayı

mını sağlıyacak yetenek ve eğitimle donanını§, müzik iletilerini 
alıp bu girdileri iletmek zorunda olan ki§idir. 

Müzikte konsertist düzeye ula§IDı§ bir ö~renci heı-· zaman 
aranılan ve istenilen bir ki§i olup onun ba§arısı; öğretici, ya 
da kaynağa yansımasının bir göstergesidir. Ayrıca yeterli ve et
kili bir öğreticilik formasyonunu kazanması da diğer bir yansıma 
biçimidir. Çünkü etkilema alanının geni§liği açısından öğretici
nin kaynak olarak birçok öğrenciyi yeti§tirmeside bir yansıma bi
çimidir. 

Okul; eğitim sürecinde, müzik ileti§imi.nde müzik ortamı 

olarak iç ve dı§ gürül tü olarak ni telendireceğimiz girdileı'le yo
ğun bir biçimde kar§ı kar§ıyadır. 

Yeterli müzik ileti§im ve eğitim ortamlarının bulunmayı§ı 
nedeniyle okul içi gürül tüle,~ oldukça fazladır. Okulun bü-
tün olarak bulund~u ortam ise, yoğun dı§ gürül tülere .J he-
def. olmaktadır. 

!stanbul Belediye Konservatuvarının,Türk müziği eğitimi 
yapan bölümünün müziğe kaynak olu§turması 1 iki bölümde açıklanıuak

tadır. 

İlki, Darillelhan olarak ba§layan ve !stanbul Belediye kon
servatuvarına kadar olan bölüm, diğeri ise konservatuvar olmasın
dan bugüne kadar olan bölümdür. 

DarUlalhan döneminde birçok müzisyenler taraf'ından 'rürk 
müziğinin bir okul örgütlenmesi altında.,~bilimsel ve uygulamalı 
yönde sağlıklı bir kaynak olu§turmasıdır. Bugün müzik eğitimi ve 
ileti§iminde kaynak olarak kullanılan yazılı malzemeler (notalar) 
o dönemin ürünleridir • 

. Belediye konservatuvarına dönü§mesinden sonra, Türk müzi
ği öğretimi y"erine Türk müziği repertuarı "!lmi 'l'asnif Heyeti ıı 
adıyla yapılan çalı§ınalar görülmektedir. 
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Sözkonusu çelı§mele~ Türk müziği repertuarının deği§mez 
bir biçimde olu§mesını sağlıyan ve ecdetten gelen eserleri engin 
müzik bilgileriyle düzenleyen, bugünkü note yazısına çeviren ve 
deği§mez tek yazılı kaynak olarak bize bırakan ki§ilerin çalı§ma
lerıdır. Bunlar bugün konservatuvarın kütüphanesinde bulunmakta
dır. 

Daha sonraki yıllerde Türk müziği nezariyatına yönelik 
bir eğitim yapılmı§ olup, Türk müziği çalgı eğitimi bu süreg içe
risinde yer elmamı§tır. Çalgı eğitiminin yapılnu:iınası sonucunda 
bu çalgıların met?dlarının yazılması, üzerinde ara§tırmalar ya
pılması mümkün olamamaktadır. Ayrıca müzik eğitimi ve ilettgiınin

de yazılı malzemelerin yeniden basımı ya da redaksiyonunun yapıl
ması, çoğaltılması ve bir edisyona bağlanması gerçekle§ememekte
dir. 

Böylesine bir kaynağın varlığına kar;Jı11 1 birçok müzik kuru
lu§larında farklı notasyonların kullanımları,sözü edilen yazılı 
malzemelerin zedelenmesine neden olabilmektedir. 

Müzik eğitimi ve ileti§imi Türk müziğinin kur-amsal bilgi
leri ve vokal düzeyde kümelerle §arkı öğrenimi biçimindedir. 
Bu durum §EKİL-.3l3'dQki §emayla gösterilmi§tir. 

Gerek §arkı söyleme (vokal) e~itiminde,gerek kuramsal mü
zik bilgilerinde temel müzik bilgileri örneğin; solf'e,j, usul gibi 
bilgi kanalları eğitim sürecinde yer almaktadır. 

!stanbul Belediye konservatuvarının Türk müzik kültürüne 
yoğun ileti§im olarak kaynak ol~turması, Münir Nurettin 
Selçuk'un Türk müziği icra heyetinin, Cemal Re§it Rey'in 
§ehir orkestrasının, Sadi Yaver Ataman ve Halil Bedi Yönet
kanin Halk müziğinin ba§ında olduğu dönemlerde ba§larnı§tır. 
Gerek bilimsel çalı§ınalarla yazılı kaynak olu§turınada. ge
rek üst :düzeydeki müzik icrası ve bunu kitle ileti§im araç
larıyla geni§ kitlelere iletilmesi konusundaki yoğun ve 
istekli galı§malar, bugün önceki günleri aratan, özlt:ten 
bir görünümdedir. 
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TÜRK MÜZiGi SOLFEj 

L-----------------------------------------

ŞEKİL-~g: İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği 
BölümU Eğitim iletişimi Süreci 

Yıllara göre bl:Slümlendirilmi§ müzik yapıtlar;ı.nın metin 

çalı§malarının yapılması ve notaya uygun olarak belirli usuller 
içinde söyliyebilme,yine bu eğitim sürecindeki ileti§irn çalı§rna
larıdır. 

Yönetmelik gereği konservatuvardan mezun öğrenciler, diğer 
müzik kurulu§larında doğrudan görev alabilmeleri için bazı sınav
ları ba§armak zorundadırlar. Öğrenci yeti§mi§ sanatçı olarak Dev
let korosu, radyo, İstanbul Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu, 
okulda öğreti~ elemanı ve diğer müzik kurulu§larında öğreticilik 
görevlerini üstlenebilmektedir. 

Müzik eğitiminde asıl kaynak öğreticidir. Ayrıca eğitimi 
destekleyici olarak zaman zaman konser, plak dinleme gibi diğ~r 
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ileti§im kaynaklarl.ndan yararlanma öğrencinin bireysel çabalar-ıy
le gerçekle§ebilmektedir. 

Kulak duyarl1.l1.ğ1., ezgiyi tekrar edebilme ve ritim duygu
sunun ölçülmesi konservatuvarl.n öğrenci al1.mında göz önünde bu
lundurduğu niteliklerdir. 

Konservatuvar1.n Türk Müziği Bölümü de dı§ gürültü girdile

ri ve iç gürültü girdileri ile yoğun bir biçimde kar§ı kar§ıya
dl.r. Ku§kusuz müzikte belirli evrensel düzeye ula§mada eğitimden 

ileti§im ortam1.na kadar bir reform gerekliliği kaçın1.lmazdır. 

9 Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı 

İzmi.r Devlet Konservatuvarı müzik bölümü, batı müziği ba§
ka bir deyi§le polifonik-çok sesli müzik eğitimi ve öğretimi ya
pan bir müzik kurumudur. 

Kons.ervatuvar senfoni orkestralarına, opera ve bale top
luluklarl.na sanatçı ile müzik kurumlar1.na öğretim elemanı yeti§
tiren bir kaynaktl.r. 

Diğer batl. müziği eğitimi ve ileti§iminde bulunan konser

vatuvarlarda old$ gibi ana öğretim kaynağ1. öğreticilerdir. Bu
nun yanısıra yazıll. malzemeler, kitle ileti§im araçları diğer 
araç ve gereçler bu süreci destekleyici diğer kanalları olu§tur
mektadır. 

Müzik eğitimi ve ileti§imi esas meslek dersleri, yardım
cı müzik dersleri ve genel kültür dersleri olmak üzere üç türde 
sürdürülmektedir. 

Konservatuvar müzik eğitimini yatılı ve gündüzlll olmak 
üzere iki bölümde sürdürmektedir. 

Diğer konservatuvarlarla aynı biçimde sürdürülen müzik 
eği tiriıi ve ileti §imi okula öğrenci al ımındafda aynı s is teıu içeri
sindedir. Kulak duyarlı]lğı, ritim duygusu aranılan ko§ullar içe
risindedir. Sınavlar baraj sınavı ve kesin kabul sınavı olnıak 
üzere iki a§amada yapılmaktadır. Baraj sınavını kazanan ögr~nci-
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ler daha sonra kesin kabul sınavına alınmaktadırlar. 

Konservatuvarın müzik eğitimi sürecinde okul içi ve dı§ı 
gürültü girdileri müzik ileti§imini büyük ölçüde aksatabillllekte
dir. 

Yapi konservatuvar olarak yapılmadığından izole edilebilen 

sayılı birkaç derslik dı§ında gürültü girdileri ile kar§ı k~r§ı
ya kalınmaktadır. 

İzmir Devlet Konservatuvarının ana sanat ve sanat dalları

na ili§kin esas meslek, yardımcı meslek ve kültür derslerine 1-
li§kin ağretim pr.ogramı EK-1. '~e verilmi§tir. 

Konservatuvarlar; müzik böltimleri Batı, Türk sanat ve Halk 
müzi~i konusunda bu eğitimi gören ki§ilere,mesleki eğitim ve ge
nel kültür kazandıran, sanatçı ve öğretici yeti§tiren müzik eği
tim ve sanat ileti§imi ortamlarıdır. 

Türkiye genelinde eğitici, sanatçı, yaratcı ki§iliklere 
ne denli gereksinim olduğunu dü§ünürsek, konservatuvarların böy
lesine bir eğitimi sürdürmesi ve böylesine ki§iliklerin yeti§ti
rilmesinde ki önemi daha iyi anla§ılacaktır. 

Konuya miizik eğitimi ileti§imi açısından baktığım:ı..zda, 

birtakım yarg~lara ula§mamız mümkün olabilmektedir. 

Konservatuvaı·lar, kendi eğitim proı;z:r.amları içerisinde 
Cl. ı ge("' 

ili§kili oldukları müzik türünün yanısıraAmüzik türlerine de 
programlarında yer vermektedirler. Müzik eğitimi ileti§imi açı
sından bu çok önemli yakla§ım; eğitim görenleri genel bir müzik 
bilgi ve kültürü içerisinde belirli bir senteze ula§tırabilm&k
tedir. 

Üç büyük kentteki konservatuvarların yükseköğrenim kanu
nu ~le üniversiteler bünyesi içine alınmalarını ku§kusuz birta
kım yararlar~ olacağı söylenebilir. Böylesine bir destek, kon
servatuvarları eğitim ve öğı·e tim açısından daha ileri boyutlara 

ula§tıracaktır. 

Müziği dinleyerek, uygulayarak kısaca ya§ayarak onunla 

ileti§im kurmak en geçerli eğitim yöntemidir. Sözü edilen yön-
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temler üniversite çatısı altında zamanla ve daha ileri düzeyler

de geli§tirilecektir. Master, doktora gibi lisans üstü ecitim 
çalı§mala.ı•ıda Univers i te bünyesi içinde sürdürülüp, gel i§ tir i ı e
bilecek çalı§malardır. 

Böylesine bir eğitim, kurum içinde giderek kurum dıgında 
ve müzikte daha üst düzeylerde akademik kariyer edinmi§ ki§iler
ce yürütüleoilecektir. Sözkonusu çalı§malar sanat-müzik konusun
da bugün eksikliği duyulan akademik ki§ilikleri de beraberinde 
getirecektir. 

Müzik eğitimi ve öğretiminde bulunan konservatuvarların 
bu eğitimlerini sürdürmelerinde eğitim ileti§im ortamı (mekanı) 

olarak istenilen; ba§ka bir deyi§.te olması gereken yapıya sahip 
olmadığı söylenebilir. 

Müziğin sescil ve sözel iletileriJkar§ılıklı iletigim kur
meda temel öğelerdir. Bu açıdan bakıldığında konservatuvarların 
müzik eğitim ileti§im süreçleri sözü edilen ileti§im ortamların
daki ic ve dıs gürültü girdileri ile bozulabilmektedir. Sescil 
ve sö zel iletiler, eğitim il eti§im sürecinde kimi zarr:c:ın anla~ı

lamıyan boyutlara ula§abilmektedir. Oysa müzik; müzik dı§ı ses 

ve gürültülerden arınmı§ bir biçimde duymayla, bu duyu§ların an
la§ılması, öğrenilmesi ve iletilmesiyle varolan bir sanattır. 
Bu nedenle sescil ve sözel iletilerle (insan sesi, çalgılar gibi) 
donanmı§ olan konservatuvarların .. iç ve dı§ gürültülerden yalı~ 
tılmı§ yapılarda eğitimlerini sürdürmelerinde yarar vardır. 

Ayrıca müzik eğitim ileti§im ortamlarının (derslik, sa
lon gibi) sayısal olarak arttırılması ... okul içi gürül tü gir·di le
rini büyük ölçüde azal ta bileceği gi~i müzikle dolaysız ileti§ im 
kurmak isteyen ki§ilerin de sayısal olarak artmasına neden ola
bilecektir. 

Türkiye'de üç büyük kentte kurulmu§ konservatuvarlar ve 

diğer kentlerimizde kurulmu§ ya da kurulacak olan konservatu
varlar esgüdüm çalı.§malarını daha da ileri düzeye getirmeleri. 
gerekmektedir. E§güdüm çalı§malarının toplumun ortak müzik ya-
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§amını belirlemede önemli rol oynıyacağı unutulmaoıcılıdır. Bu ise, 
müzikte belirli. bir senteze ule§ma, ulusal kül tür öğelerimizin 
diğer ulus kültUrleri ile ili§ki ve esinlenınelerle, müziğiınizin 
evrensel düzeye getirilmesi gibi geli§meleri de beraberi.nde ge
tirecektir. 

Bugün her konservatuvarda, müzik eğitim türlerinin biçi
mine göre müzik toplulukları vardır. Sözü edilen bu toplulukla
rın müzik iletilerini., Türkiye genelinde dile getirmeleri sevirı

diricidir. Sözü edilen uygulamaların daha da arttırılıp, ö€ren
cilerin olabilecek özgün yapıtlarının daha geni§ kitlelere, 
açıklayıcı programlarla iletmelerin de yarar vardır. Böylece 
okul içi müzik ileti§im sürecindeki yansırnaların giderek toplum
dan da alınması, bunun sürdürülmesi ve süreklilik kazanması sağ
lanacaktır. 

Konservatuvarlar, müzik eğitimleri sürecinde mesleki ve 
yardımcı mesleki derslerinin yanında genel kültür dersleri ile 

8ğrencilerini di~er konularda bilgilendirmeyi gerçekle§tirmekte
dirler. Ancak sözü edilen dersler, konservatuvarın asıl amaç ve 
hedefi olan mesleki müzik eğitimini ileri ölçülerde aksatınıyacak 
biçimde programlanmalıdır. 

Dolaysız müzik ileti§im ortamları olan konservatuvarlar 
da müziğin e~itiminde kullanılacak ileti§im araç ve gereçleri
nin (çalgı yapım, onarım gibi) kendi yapım güçlerinin yaratıl
ması ve yapılmasının ba§latılmasında yarar olacaktır. 

Açıklamaya çalı§tığımız konservatuvarların müzik eğitim 
ileti§imleri bağlarnındaki değerleme ve öneriler kuçkusuz 
Türkiye'de evrensel anlamdaki müziğin yaratılması, eğitimi, ile

ti§imi ve ya§anmasında önemli gördüğümüz konulardan bazılarıdır. 
Müzikte istenilen evrensel düzeye ula§mada mantıklı ve nesnel 
eğitimden, i~eti§im ortam ve biçimlerine kadar sürekli bir degi
§im ve geli§ im içerisinde olunacağı unut ulmamelıdır. Sonuçta, 
Konservatuverlerın günümüzde bilim ve senet alanlarında, özel
likle müzikteki, çağda§ geli§meleri izleyebilmeleri; yapılaı·ını 
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gerek müzi~in sanat, gerek e~itim ileti§im ortamlurının ko~ulla

rına uygun bir duruma getirebilmeleri için a§ağıdaki notlara ö
nem vermelerini; buraya kadar öne sürdüğUmüz görü§lerin bir öze
ti olarak belirtebiliriz: 

ı. Konservatuvarlar; yapılarını (müzik ileti§im ortamla
rını, müziğin gerek eğitim gerek sanat ileti§im ortanı
lerını) daha verimli bir duruma getirjlmesi gerekmektt:
dir. 

2. Müzik öğretimine ili§kin ders araç ve gereçleri daha 
yeterl~ olmalıdır. 

3. Diğer müzik okul ve kuruluglarla kar§ılıklı olarak ku
rulan ili§kiler arttırılmalıdır. 

4. İl eti§ im ortamlarının, ( derslik, salon gibi) sayısal 

olarak arttırılması ile eğitim, öğretim görecek öğren

cilerin sayısal olarak artması ve böylece iç gürültü 
girdilerin azalması sağlanmı§ olacaktır. 

5. Öğrenci seçimi ve alımında, Türkiye genelinde ilk ve 
orta dereceli okullarda müziğe kar§ı üstün yetenek ve 
becerileri olabilecek öğrencilerin belirlenip, doüru
dan okula alınmaları sağlana bilir. Bu öğrencilerin 
okuldaki eğitimleri, yatılı olarak sUrdürülmeliair. 

6. Üniversiteler içerisinde yer alan konservatuvarlerın, 
üniversitelere ili§kin akademik kariyer ve bazı sos
yal olanaklardan bir an önce yararlandırılmaları ge
rekmektedir. 

7. Etkinlik çevrelerinin geni§letilmesi, ba§ka bir deyi§
le, Türkiye genelinde müziğin (Türk-Batı) eğitim ile
ti§imi içerisinde tanı tımının yoğunla§tırılı:rıası ve bu 
ça~aların sürdürülmesi gerekmektedir. 

8. Müzik eğitim ve öğretim türü ne olursa olsun, çağda§ 

mliziğimizin olu§tU~llması için, senteze ula§ma çaba
larının arttırılması gerekmektedir. Bu ise güntimüzde 
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bilim ve sanat alanlarında ve özellikle ruüzik alanın
daki çağda§ geli§meleri izleme, ara§tırma ve uygulama 
çabalarının arttırılması ile gerçekleşebilecektir. 

9. Konservatuvarların yönetim §eması §EK1L-4D'de gösteril
diği biçimde ele alınabilir. 

BOLU M 

ANA SANAT O. 
ı 

SANAT O. 

U NIVERSITE 

REKTORLUK 

iLiŞKiLi FAKÜLTE DEKANLIGI 

KONSERVATUAR MUOURU 

ANA SANAT D. 
ı 

SANAT O. 

ANA SANAT 1.'1. 
ı 

SANAl O. 

GEr-EL SEKRETER 

MUDUR YARDIMCISI 

ANA SANAT D. 
ı 

SANAl D. 

~---~ SEKREfER YARDIMCISI 

ŞEKİL-40: Konservatuvarların Yönetim Şeması 

' 
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da bir betimleme yapmaları iatenmietir. Amaç; lisans öğrenci aday
larının müzik duyarlılığının, duygu ve düşUncelerle dile getirili
şinin ne ölçüde varolduğunun saptanmasıdır. Sonuçta sınamaya katı
lan tUm öğrencilerin bu Uç mUzik tUrUna eşit oranda öykü, anı, be
timleme ve belgesel anlatımlarda bulundukları görülmUetUr (1). 

(1) 1980-81 öğretim yılı seçme sınavında sözü edilen uygulamaya 
ilişkin her müzik tUrU ne örnek olabilecek kimi öğrenci yaru t
~arı aşağıdadır. 
Ornek 1: .Klasik Batı Müzi i-Beethoven Pastaral Senfoni 

z er apa ıgım a a am a şu mge er o uşma a; Ne~e-
11 bir gün. Bir. bahar havası etrafa hakim. Doğa beni uyandırı
yar sanki. ·Ağaçlar yeni yeni tomurcuklanmaya başlamış. Çiçek
ler baharın verdiği tazelikle açmakta. Dağlar, avcılar, kır
lar hepsi birlikte bu uyanışa, bu doğuşa cevap vermekte. Buna 
göllerdeki kuğular, ağaçlar üstündeki kuşlarda katılmakta ••• 

Bu doğadaki uyanış insanlara da Y,ansımış. Baharın getirdi
ği mutluluk havası bUtUn doğaıı olduğu gibi inaaııları da kap
lamış. İnsanlar baharın verdigi mutlulukla birlikte dağlara, 
ovalara, kırlara gazintiye çıkmışlar. Hepsi mutlu •• Hepsi ne
şeli •• 

Tam bu sırada hava kararıyor, teps.i büyüklüğündeki güne
şin önUnU bulutlar kap lıyor. Kuşlar ağaç kavuk:lan na gizleni
yorlar. Çiçekler bir mevsimlik güne bakan gibi bir günde so
luyorlar. Insanlar tedirgin ••• Birden güneşin önündeki bulut
lar çekiliyor. İnsanlarla, doğayla eğlendiğinden memnun. Doğa 
tekrar canlanıyor, çiçekle.r tekrar açıyor, kuşlar gizlendik
leri kovuklardan çıkıyorlar. İnsanlar neşelenmaye çalışıyor
lar. 

Fakat hepsinde fırtınanın verdiği tedirginlik var. Doğa
da bir can sıkkınlığı gözleniyor. Aradan geçen zaman bu te
dirginliği ortadan kaldırıyor. Doğa mutlu •• Insanlar mutlu ••• " 
Örnek 2: Türk Halk Mı.izivi-Eski ehir öresi 11kervan" ve "Ankara 
s n s n ça gı z g • 

llsazın sesi bir başka etkiliyor beni. Çekilen acılar, dert
ler, zulüm gelixor aklıma. 

Yavaş çaldığında çok ~üzel bir sevda öyküsUnUn içinde bu
luyor insan kendini; .yüregi eziliyor · sevda öykUsU çok kötU 
bir sonla bitecekmiş gibi •• Hızlandı~ında, kıvraklaştığında 
neşeli bir dUğUnUn içinde buluyorum kendimi. Kızlı erkekli 
bir sUrU genç insan yürekleri sevgi dolu halay çekiyorlar; 
omuz omuza. Davulun ve zurnanın çoşturan sesini duyar gibi 
oluyorum. İnsanlar öylesine dost ve birbirlerini öylesine 
seviyorlarki, yüreklerindeki sevgi, tertemizlik yUzlerine vu
ruyor. Ağızları hep gülüyor. Bu ses bana he.m çekilen sıkıntı
ları, hem de yaşanılan mutlu günleri anımsatıyor". 
t ... ... -- . .. :: ~ ,. .. ·. ~ -__ _: - . - .. . . ·:;--: ~ - ~- - . : f·" ·-· ~ - . ~ - J 
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MUzikle ilgili bu sınamada herhangi bir ölçme ve değerlen
dirme gözetilmemiştir. Ancak iletişimin önemli bir boyutu o lan i
şitselliğin ilerideki eğitim ve öğretim sürecinde ne denli gerek
li olacağı ve bu tUr bir sınamanın öğrencilerin düşünsel ve duygu
sal bağlamdaki yaretılarının düzeyinin belirlenmesinde bir göster
ge olabileceği açıktır. 

Müzik iletişiminin eğitim ve öğretim içindeki yeri, kapaa
mı ve boyutları ile müziğin bir iletişim kurumu olarak ele alın
ması aşağıda belirtilen program çerçevesinde düşünUlmUştUr. 

Bu program taslakları doğrultusunda müzik dersleri kuram-
sal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmeye çalışılmıştıı·. 

~uzik iletişimi program taslağı (2). 
I -MtlZ!GİN DoGUŞU-MllZİGİN KÖKENLERİ 
II -İNSAN VE MU ZİK 

inaanın mUziği yaratışı ve etkilanişi 

Örnek J: Klasik Türk Müziği, Santuri Ethem Efendinin "şehnaz 
longaAsı 

fiŞöyle elli sene öncesine uzan1 yorum. Sanki o sandalda 
ben geziyorum. Şehrin çarşısında uzun etekli, cicili bicili 
giyinmi§ kadınları dUşUnUyorum. Birbirleriyle yarış ediyorlar 
adeta. Renk renk tUlleri peçe diye örtmüşler yüzlerine. Kır
mızısından moruna, lacivertinden yeşiline kadar her renk var. 
Genç kızların yanlarında lalaları var. Hepsi olmasa bile ço
ğunun sevdiği var, aandalla geziyorlar. istanbul'un suların
da. Arkaya al peçeli kızla, lacivert takımının üstüne kırmı
zı teaini takan delikanlı geçmiş. Şöyle uzaktan bakılsa bura-
sı gök kuşağına benzetilir. . 

Birçok sandal var böyle. Hanımların ellerindeki şemsiye 
ayrı bir güzellik katıyor bu görüntüye. 

Kulağıma bir çiftin konuşması geliyor. Delikanlı kızın gü
zel gözlerinden. endamlı boyundan, ipek saçlarJ.ndan söz edi
yor, Tabiki kızda bu sözler Uzerine şımardıkça şımar1yor. ken
dini ağırdan satıyor. Delikanlı kı:zın elini tutuyor ve sandal 
setası devam ediyor" • 
~ ·~ . -- .. ..! 

(2) E.İ~T.İ.Akadenıiai. İletişim Bilimleri Fakültesi 1980-81 öğre
retim yılında "Yayım Müziği" dersine ilişkin Program geliştir
me de Prof' .Dr.inal Cem AŞKUN ile birlikte hazırlanan program 
taslağı. 
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III- TOPLUM VE MÜZİK 
- MUzik insan ilişkileri-(MUzik psikolojisi) 
- Müzik kUme ili§~ileri-(MUzik sosyal psikolojisi) 
- ~üzik kitle ilişkileri-(Müzik kitle psikolojisi) 
- ~üzik toplum ilişkileri-(Müzik sosyolojisi) 
- MUzik-bölgesel ilişkiler-{MUzik folkloru) 
- MUzik kUltUr ilişkileri-(MUzik ve kültUrel Antropo-

lojisi) 

IV- SES FELSEFESİ 
- Seslerde yorum, doğada ses çıkaran tüm nesneler, 
- Canaızla cansızlar arasındaki ses ilişkileri, 
- Doğadaki cansızlarla, doğadaki canlılar arasındaki 

ses ilişkileri, 
- İnsanlar dışındaki canlılar arası ses ilişkileri, 
- Tek başına ses kaynağı olarak insan (doğal ses), 
- İnsan seslerinin incelenmesi (ırk-cins ayrımı ile), 
- İnsanlar arasındaki ilişkilerde ses yapısı, 
- KUmasel (grup) ilişkilerinde ses yapı sJ., 
- Kitlesel ilişkilerde ses yapısı, 

V- MtlZİK VE İLETİŞİM 
A- Seslerdeki armonik yapı; 

- Doğal armonik yapı, 
- DUzenlenmiş E;ırmonik yapı, 

- DUzenlenmemiş-dUzenaiz sesler. 

B- İletişim aracı olarak ses; 
- Doğadaki seslerden gelen iletişim {genel), 
- Doğa cansızlarından gelen seslerdeki iletişim, 
- Doğa canlılarından gelen seslerdeki i1etişimf 
- İnsan seelerinden gelen iletişim, 
- Yapma canaızlardan gelen sesler, 

C-: Canlı/ cansız bağıamındaki seslerin ile tişiılli ; 
Cansızlar arasındaki ses iletişiuıi. 

- Canıı/cansız arasındaki ses iletişimi, 
- Canlılar arasındaki ses iletişimi. 
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VI- MÜZİKTE ÇALGILAR 
A- Çalgıyı yaratan dUşUnceler, 
B- Çalgı biçimlerindeki simgesel anlamlar, 
C- Çalgılarda armonik, organik yapıdaki iletişimin 

niteliği, 

D- Çalgılar.ın işlevleri ve kUltUrel yapıdaki ilişki
ler (yerel, bölgesel), 

E- İnsan ve çalgı ilişkileri; 
- Çalgıyı yaratan insan, 
- Çalgıyı çalan insan, 
- Ç~lgıyı çalanı dinleyen insan. 

VII- MÜZİKTE İCRA 

A- Tek. kişi icraları ve anlamları (çalgıaız-sesle), 
B- Tek kişi icraları ve anlamları (çalgı eşliği-çal

gılı)' 
C- KUmasel icralar; 

- Çalgısız (sesle-vokal) 
- Çalgılı (Çalgı toplulukları) 

VIII-WZİK VE YAYICI ARAÇLAR 
A- Doğal.yayım (konser, gösteri, açık hava gösterile

rivb.). 
B- !ek ba1ırıa dinleme (çalıp-dinleme) kUmasel yüz yü

ze dinleme, 
C- Plak-bant ve benzeri aygıtlarla yayım; 

- Plak ve insan, 
- Bant ve insan. 

D- Televizyon-radyo-film ile yayım (KİA). 
E- Yayıcı araçlar ve yayım farklılıkları. 

- Plak-bant-konser ayrımı 

IX- MtiZİK POLİTİKASI 

A-:Kişinin mUzik politikası (kişi ve müziğe yaklaşımı), 
B- KUmelerin müzik politikası, 
C- Toplumdaki mUzik yapısı, 

D- ÖrgUtlerin mUzik politikası, 
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- Devlet örgütleri 
- Diğer örgütler. 

E- Kurumların müzik politikası, 
F- Ulusal müzik politikası, 
G- Evrensel müzik politikası, 

Yukarıda sözü edilen müzik iletişimi program taslağındaki 
bölümleri kısaca açıklamaya çalışalım. 

MUziğin doğuşu-müziğin kökenleri 

Müzik önceleri doğada kendiliğinden varolan sesler bütün
liJğUdUr. Daha sonralan insan tarafından dU zenlenmiş seslaı· ola
rak oluşturulan müzik, insanın kendi duygu ve dUşüneeleriyle bir
likte geliştirdiği ve onunla çeşitli biçimlerde iletişim kurduğu 
bir sanat dalı olmuştur. 

Bu açıdan bakıldığında onun kökanlarine sınırlı da olsa 
inebilmek, onu bir iletişim sanatı ve aracı olarak incelemek, ta
nımak gerekmektedir. 

İnsan ve Müzik 

Tarih öncesi dönemlerden başlıyarak insanın müziğe ve mü
ziğin insana olan etkisini, insan-müzik ilişkisi ve iletişimi bi
çiminde ele almak gerekmektedir. 

İnsanın evrensel bir dili olarak kabul edilebilen müziğin 
çağlar boyu insanı önceleri bireysel, giderek toplumsal olarak et
kilemesi, onu yaratışı ve ondan etkilanişinin ele alınıp açıklan
ması gerekmektedir. 

Toplum ve MU zik 

Müzik ile toplum arasındaki ilişkiler yalın olarak ale alı
nabilecek ya d~ kolay sonuçlar çıkartılabilecek bir konu olarak 
dUşUnUlmemelidir. ~uziğin toplum içindeki işlevi yeri ve önemi 
hemen her dtsnemde kendini göstermiştir. İnsanın giderek toplumun 
içinde yer alan müzik, bu süreçte çeşitli ilişkileri de berabe

rinde getirmiştir. 
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MUzik-toplum ilişkileri, iletişim bağlanıında ele alınıp ir
delenınesi gereken bir konu olup, ayrı bilim dallaır.ı.yla ilişkilen
dirilmelidir. 

Ses Felsefesi 

Eski dönemlerden bugUne dek, doğadaki canlı ve cansız nes
nelerin doğasında varolan sesler, inaanın duyma, düşünme ve ritiuı. 

duyguları gibi öğelerle birleşmesi ile müzik yaratımları gelişmiş
tir. 

Sözkonusu yaratımlar inaanın sesle ilişki ve iletişimleri 

ile karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşmuştur. Bu ise k~yrllik, 

alıcı durumunda bulunan hemen her nesneyi etk.iliyebilmiştir. 

MUzik v~~ İletişim 

MUzik kendi yapısı, ileti ve anlatım öğeleriyle inaarun 

duygu ve dUşUncelerine sealenebilen bir sanat dalıdır. Müziğitl 

anlatım öğeleri olan ses, ritm, melodi ve armoni insanın mü~ikle 

iletişizrı kurmaaını sağlayan iletişim öğeleridir. Sözkonusu ileti
şim ins~ln sesinde olduğu gibi çalgılarla da gerçekle ştirile bilmek

tedir. MUzikte varolan ve m.Uziğin hammaddesi olarak nitelendire
bileceğimiz sesi gerek canlılar gerek cansızla.rla iletişimi sağlı
yan bir araç olarak nitelendirmek gerekmektedir. 

M"ı.lzik Qn1gıları 

~;algıların bulunması ve yaratılmasını doğuran dUşünealar 

inaanlık tarihi kadar eskidir. İnsan sesini desteklemede simgesel 

anlaml~~la yüklU olan çalgılar; inaanın müzikle, müziğin insanla 
gidel;'ek toplumla iletişim kurmasında etkili ve işlevsel bir güç 

olmuştUJ::-. 

~;algıları yaratan insan, zamanla bunları kullanan ve söz
konusu lrullanımlarla geniş kitlelere mUziği ileten kişi olmuştur. 

MUzikte İcra 

JI4Uzikçi, gerek sesiyle gerek çalgılarla müziği kişi, kün~ 
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ve kitlelere ileten bir iletken görUnUmündedir. 

Müziği dile getiranıerin iletişiinde bulunduğu kiı:;ıiler ta

rafından dinlenebilme gereksinimleri vardır. Etki tepki ba~launn
daki iletişim,karşılıklı olarak mUziğin icrası ile anlam ka~allli

caktır. 

Müzik ve Yayıcı Araçlar 

Müziğin geniş kitlelere iletilmeainde, yayım araçlaı·ına 

(Kitle iletişim araçları) önemli görevler düşmektedir. Kitle ile

tişim araçlarıyla iletilebilen mUziklerin yanısıra bireya~l ola

rak dinleme olanaklarının yaratılması (plak-bank vb.) ile ıuüzikle 

iletişim kurulabilmektedir. 

~uzik Politikası 

Müziğin kişi, küme ve giderek toplumda anıaşılıp etkin bi
çimde yaşanabilmesi belirle ne cek iletiı,;ıim po li ·tikalarıyla gerçek

leşebi le cek tir. 

Ulus içinde kişinin dolayısıyla küme, kitle ve toplumun 
benimsiyeceği, gerçekten yaşayıp bUtünleşe bileceği ınU zik, belirle

necek politikalarla oluşacaktır. Böylece ulusun müzik ya~amı ev

ren.sel müzik içerisindeki yerini alabilecektir. 

Yukarıda önerilen sözkonusu ayrıntılı program taslağı 

1980-1981 öğretim yılında bir takım ilkeler doğrultusunda veril

meye başlanmıştır. 

Aşağıda belirtilmeye çalışılan ilkeler, kuramsal bildil~

rin giderek açıklanalı eğitsel mUzik dinletimleriyle sürdürUlr.uc

ai ve mUzikle istenilen biçimde ileti~im kurulması yönUndedir. 

Müziğin salt kuramsal bilgiler içinde kalmaması onu bir 

iletişim sanatı ve aracı olarak diğer sanat dallarıyla birlikte 
kullanmak, değerlendirmek gerekmektedir. Böylece mU ziğin yaı}eı.nnı.':i

sı bir başka boyutta gerçekleşebilecektir. 

Sözkonusu program ilkelerini şöyle ce belirt e bili:r·i ~: 
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ESKİŞEHİR İKTİSAD'İ TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ 

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKULTESİ 

1980-1981 OORETİM YILI MÜZİK İLETİŞİMİ PROGRAM İLKEU.Rİ 

I. BÖLÜM 
A- Kuramsal Bilgiler 

aa- MUziğin tanıtımı-insan yaşamındaki yeri ve önt:rrı.i, 

bb- Müziğin temel anlatım öğeleri, 
cc- MUzikte çalgılar ve işlevleri, 
dd- MUziğin insan Uzarinde yarattığı duygular, duygula

nı.mlar, inaanın müzikte yaratımları, 
ee- MUzikte yaratımların oluşumu; 

- Toplumsal yaşam, 
- Doğa, 

- Yaşanılan ortamdan etkileninller ( yaı;anılan her 

anın bir mü ziğ.!) • 

II. BÖLttM 
B- AÇıklamalı Eğitsel Müzik Dinletimi 

aa- Antik, barok, klasik, romantik, çağdaş dönemlere i
lişkin yapıtların dinletilmesi, 

bb- Müzik formlarının (sonat-konçerto-oda müziği-senfoni 
eenfonik şiir-bale müzikleri-sUit-uvertUr-opera ruU
zikleri-film müzikleri vb.) açıklamalı dinletiırü, 

cc- Türk sanat ve Halk müziği yapıtlarının açıklamalı 
dinletimi ve form analizleri. Öğrenciler ders dışı 
müzik dinleyimlerini herhangi bir öğe (resüu-heykel, 
vb.) karşı sı nda yapacaklardır. 

III. BÖLUM 

C- Müzik-Metin İlişkiei 
aa- Müziklerin metinleştirilmeai, metinlerin m.üziklendi-

rilmesi, 
bb- Dinletilen, dinlenan müzilcle bir metin yazırrıı belirli 

bir metnin kurgulanması, 
cc- Betimleme, öykü, şiir, belgesel anlatı.ım..n müzilcl~ 

birlikte verilmesi. 
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IV. BölilM 
D- MUzik-Zaman ilişkisi 

aa- Yaşanılan zamanın mUziklendirilmesi, 
bb- Dinlanilen mU ziğin zamanlaştırl.lrr.ıa sı; 

V. EÖLUM 

- Yaşanılan zaman-mUzik-ortaya çıkan duygusal yaşam. 
Alternatifler; 

- YaşalUlan zamandan kopuk simgesel müzik yaşauı.ı, 

- Yaşanılan zamana uygun simgesel müzik yaşamı, 

- Yaşanılan zamanla simgesel roUzik yaşamı arasında 

çelişen duygusal yaşam. 

E- Müziğin bazı sanatlarla ilişkilendirilerek kullanımı, 

yayımı. 

aa- Cansız öğelerin müziklendirilmesi; 

- :Resim-fotoğraf-salyt (saydam) ın mü ziklendirilr.nesL. 
bb- MUzikierin cansız öğelere indirgenmesi. Çeşitli türde

ki mUzikiere uygun görUntUnUn kt~gulanması. 

Eu çerçevede Universi tamizde yapılan müzik iletişim ile 
ilgili derslerin somut çalışmaları şöyledir. 

E.İ.T.İ. Akademisi İletişim Bilimleri Fakültesi 1980-81 
öğretim yılında Sanat Tarihi-Müzik dersi, Sinema Televizyon bölü
mU III. sınl.f' "Yayım Müziğin dersi çalışma ve uygulamalarında 
amaçlanan eğitim-iletişimi progrannna hazıı·lık amacı gUtmektedir. 

Ders; mU ziğin tarihsel gelişimini ve mii zik temel kavramla
rJ. nı içermektedir. Sözkonusu kuramsal bilgiler müzik örneklerinin 

dinletisi ile birlikte verilerek, kurarula uygulama arasındaki 

ilişkilerin görUlmesini amaçlamaktadıı·. 

Sanat tarihi derai içindeki müzik sanatı ve tal'ihi eğitim 

programındaki belli başlı konular şöyle özetlenebilir·: 

- Müziğin kökeni Uzerine öne sürülen görU~ler, 

- Batı sanat müziğindeki gelişmeler, 

- Eski ve yeni sanat evreleri~ 

'------------ -~--~ 
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- SözlU müzik biçimlerinin örnek dinletilerle açıklanması. 
- Çalgısal nilzik biçimlerinin örnek dinletilerle açıklan-

ması, 

- Batı,Türk ve Halk müziği çalgılarının tanıtım, dinleti 
ve i§levleri, 

- Klasik Türk sanat ve Halk mUziği tanı tım ve dinle timle
ri, 

- Müzik biçimlerinin (Batı-Türk) dinletilerle dÇıklanruaaı. 
- Film müziğinin başlangıç ve gelişimi ile örneklerle din-

letim ve açıklanması. 

Yukarıda belirtilen konular daha önce değinildiği gibi uy
gulamaya yönelik olarak verilmektedir. Örneğin açıklamalı mUzik 
dinletiıni, tarihsel süreç içindeki sanat evrelerinde U retilen rnu
ziklerin açıklamalı olarak dinletimi ile gerçekleşmektedir. 

SözU edilen çalışmaların dışında öğrencilere çeşitli mü
zik tUrlerinden örnekler dinletilerek müzikten algıladıklarını 
birer öykU, anı, belgesel anlatım, şiir vb. yazabilmeleri ve bu 
konuda belirli bir beceri kazanmaları amaçlanmıştır. 

Yaratıcılık ve uygulayım tümüyle öğrencinin tinsel yeti
sine bırakılmıştır. 

KUma çalışmalarına yönelik bu tUr uygulamalar, çeşitli ruü

zik türleri ve efektlerin, yazınsal yapı ta anlatHIU. destekleyici bi
çimde kurgulanmasını öngörmektedir. 

Bu çalışmalarda öğrenciler, .mU zik-efekt kurgulama ve diğer 
teknik konularda Üni ver si temiz Açıköğretim fakültesi televizyon 
ve radyo stUdyolarından yararlanmaktadırlar. Kayıt, kurgu gibi 
teknik konularda, yaparak, yaşayarak ögrenmeyi gerçekleştirmekte
dirler. 

Stüdyo arşivlerinde mUzik-görüntü eşlemesine örnek olabi
lecek filmleri izleyerek bunları yorumlıyabilmekte, ileride yapa
cakları çalışmalar için bu deneyimleri kaynak olarak kullanabil
mektedirler. 
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Müzik seçimi ve kullanımı için Üniversitenin Radyo KuluLU 
plak ve bant arşivlerinden yararlanabilen öğrenciler, böylelikle 
çeşitli müzik tUr ve biçimleri konusunda bilgi sahibi olabilmek
tedirler. 

Bunların yanısıra günümUz müzik yaşamında karşı karşıya 
bulunulan konu ve sorunlar, öz eleştiri ve tartışmalar biçiminde 

sUrdUrUlmUştUr. 

1983-1984 öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi I.sınıflar ör 

gün bölümler Temel Sanat Eğitimi-Müzik dersinde, lise öğrenimleri 

ni henUz bi tirmiş öğrencilere temel sanat kavramlarının ırı.ü zik bağ; 

lamında verilmesi dUşünUlmüştür. Sözkonusu ders, küme dersi olup, 

müziğin yanısıra tiyatro, resim ve mimari gibi diğer sanat dalla
rını da kapsamaktadır. Her sanat dalı kendi konusuyla ilgili te
mel kavramları örnekleriyle vererek öğrencileri bu konularda eğit 

mek amacını taşımaktadır. 

Faktil te' de ileri öğrenim yılları nda öğrencilerin alacaitı 

müziğe ilişkin dersleri örneğin, "yorumlu sanat", "yayım rııüziği 11 

ve "seçmeli sanat-müzik" ve fakülte bitirrr.ıe tezlerinde (görüntü, 
radyo programı vb.) müzik sanatına; uygulamayla, aı·aştırD:ıayla an

lama, kavrama ve yorumlamayla hazırlanmaktadırlar •. 

Temel Sanat Eğitim-mU zik der si mUziğin sanat içerisiııdeki 
yeri ve önemi ile ııüziğin kökeni ve tarihsel gelişimi ile başla

tılmıştır. 

te dir: 

Öğrencilere hazırlanan ders notları şu konuları içörmek-

- MUziğin doğuşu ve gelişimi, 

- Müziğin diğer sanatlarla ili.şkileri, 

- Müziğin temel anlatım öğeleri, 

- Müzik biçimleri, form ve mUzikal özellikler, 

Çalgılar ve özellikleri, 
Müziğin insan ve toplum bağıamındaki yeri önemi Vt:: uıU

ziksel yaşam, 
- Müziği. dinleme, algılama ve müziksel yaratılar, 
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- Müziksel iletişimin boyutları, 
- .MUziğin kitle iletişim araçları nda kullanım biçimleri, 

yayımı, 

- MUziği dinleme ve yorumlamada izlenecek yollar. 

Kuramsal bilgilerin yanısıra tUm öğretiın dön~minde "Açık

lamalı mUzik dinletimi" ile mUzikten algılarımalar, müzik yapıt
larını tanıma ve anlıyabilme, mUziği yaşama,·: cı.e•ii\~ebi\me ~\n-.·da-.... 

rı nd~ e_ği\ i\me k t-e~i·c ter. 

Sözkonusu dersin devamı niteliğinde olan ve aynı öğretim 
yılında ikinci dönemde okutuıan, 11 Yorurnlu Sanat-Müzik" dersinde 
ise; dinleyerek anlamaya yönelik bir eğitiın -.:.pto.V\\~V\_Mi~.\.,c.-

Müziğin tarihi süreç içeri si nd eki gelişimi ve döne.cnlerle 
ilgili form ve müzik akımları, açıklamalı örnekler ile dinleti

.!) a. 9 \ç:o. r"'l V)"l 1 ~~ .. <'. 
lerek yorumlanabilme si ~-~ - · · :~ · . 

Müziğin dönemlere ilişkin özellikleri ,olw;an f'orm ve akım 
lar dinietiler ile öğretilmektedir. 

1983-1984 öğretim yılı örgü n bölümler Yorunllu Sana t-1fu
zik dersi aşağıda belirtilen program ve dinletilerle gerçekleş
tirilmiştir. 

Yorumlu sanat-müzik dersi; aşağıda görtileceği gibi her 
hafta müzik dönemlerinin genel açıklaması ve tanımının yapılma
sı ve bu bağlamda sözkonusu dönemlerin müziklerine ilişkin din
letilerde bulunulmasıyla sürdürülmüştür. 

Daha sonraları müzik biçimleri ile bu bağlamda iletişim 
kurulması çalışmalarına geçilmiştir. Genel yorumlu müzik uygu
lamalarına geçişte (bkz.: müziği dinleme ve yorumlamada izlene
cek yollar) miizik yapıtının bestecis.i, nıUzikal öğeler, çalgılar, 

müziğin biçimi, müziği icra eden toplulı~ ya da kişi ve müziğin 
ilişkili olduğu dönemin tarihsel açıdan analizi gibi konular 
açıklıimarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 

SözU edilen yorumlama herhangi bir yapıtın icraaı sıra
sındaki ioracının mUzikaliteyi yorumlaması olmayıp, müzikle do
laylı olarak iletişim içinde olan kişi ya da kümenin dinleme oü-
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recindeki müzikal anlamı, iletiyi kavrama, müzikalite ile ileti
şim kurabilme yönündeki yorumlıyabilmedir. 

Müziği dinlemeda yapıtın yaratıcısı ve yaratıcının yapıtı 
nı oluşturmada geçirdiği duygusal ve düşünsel güce ulaşabilmek 
önemli bir konu olarak görUlmelidir. 

Müziğin Uretildiği süreçteki düşüneeye erişmek, ulaşmtik 

yoruma hazırlık görevini görecektir. Bu ise iletişim bağlamında 
sUrekli olarak etki-tepki biçiminde süregelecektir. Dinlanilen 
Dii ziğe alıcının bir tepkisi olmadığı sU re ce, dinle ne n .wU zik an

lam ve yorumlamadan yoksun kalacaktır. 

YORUMLU SANAT-WZİK DERS PROGRAMI 

I, HAFTA 

Dersin tanımı, amacı, işleyi.ş biçimi, dere içi ve dışı izlenecek 
dinleti programları, değerlendirme yöntemleri. 

II, HAFTA 
ANTİK DÖNEM 

GREGORIUS EZGiLERİ-OLUŞUM VE GELİŞİMİ 

Dinleti: - Ave apea noatra, Antifonia, 
- Veni, redemphor gentium, 
- Hoapodine pomilus V.Dobine. 

III. HAFTA 

ORTA ÇAG- B A C H Ö N C E S İ DÖN E M . 
Çok sesliliğinin doğuşu, 

Dinleti: - Ma,4rigal (ses müziği), 
- Lavta-org mUziği (çalgı müziği). 

IV. HAFTA 

B A R ·o K M U Z İ K 

Barak devrinin özellikleri, 

Dinleti: j.s.Bach-Prellude and Fugue in G.M. 



' 
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V. HAFTA 

KLASİK DÖNEM 

Dönemin genel özellikleri, 
Sanat ve konçerto mU zik biçiminin tanıtımı, 
Dialetiler : - Beethoven; Piyano Sonatı "Moonlight" 

- Mendellsohn; Keman Konçertoau. 

VI. HAFTA 

KLASİK DÖNEM 

Senfoni formu ve opera mUziğinin tanıtımı, 
Dinietiler :. - Beethoven; Pastaral Senfoni, 

- Maecagani; Cavalleria Ruaticano-İntermezzo. 

VII. HAFTA 

ROMANTİK DÖNEM 

Romantik dönamin genel özellikleri, 
Dinleti: - Mueaorgsky; Night on the bare monutain. 

VIII. HAFTA 

QAGDAŞ DÖNEM 

Çağdaş dönem mf.1 ziğinin özellikleri, 
Dinletiler: - Bela BARTOK; Roman Dana, 

- Zoltan KODALY; Capriccio, 
- Elektronik MUzik. 

IX. HAFTA 

DİGER BAZI MllZİK BİÇİMLERİ 

MUzik biçimlerinin tanımı 
Dinletiler: - Suite 1 Bizet ; Carmen Suite, 

Bale MUziği 1 Tchaikovaky; Swan Lake, 
- UvertUr 1 Mendellaohn; Fıngal'a Cave Uverture. 
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X. HAFTA 

GENEL YORUMLU MÜZiK DiNLETİMLERİ 

Ravel: Bolero, 
Lıezt: Hungarian Rhapeody, 
Çalgıların işlevleri 1 formun analizi 1 algılanımlar. 
Genel tartışmalar. 

XI. HAFTA 
GENEL YORUMLU MUziK DiNLETİMİ 

Senfonik şiir 1 programlı mU zik tanıtımı, +orm uf\ a(\u \Iz. i . 
XII.HAFTA 
TÜRK HALK MÜZİGİ 

Sözlü ve sözsüz (çalgılJ.) o:ıı.ru~k ~ıHJ:JJ.klaınalı dinletiler.Formun tanıtımı,anaL 

XIII..:' Ye XlV. HAFTA 

TÜRK MÜZİGİ 
Türk müziği formlarının açıklanması; 
- SözeUz formlar 1 çalgı formu dinleti: Peşrev J -\-o b .. :m- \1 b· 
- Sözlü formlar 1 şarkı formu dinleti: Faaıl.J Şcu-k \ , \J b· 

·.~xy. HAFTA 
UYGULAMALI VE AÇIKLAMALI TÜRK MÖZİGİ ÇALGI FORlı'IU DİNLE'l'İMİ 

Anadolu üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi "Türk Müziği Oda Top 

luluğu"nun açıklamalı dinletisi. 

Dinleti: Saz eserleri, çok seslandirilmiş çalgı mUzikleri. 

XVI. HAFTA 
ÇAGDAŞ TÜRK MÜZİGi 

Ç~ğdaş Türk MUziğinin tanıtılmaeı; 

Dinletiler: Türk Beşlerinin orkeetra yapıtları, 
Oratorya: Nevid KODALLI Atatürk Oratoryoau 

A.Adnan SAYGUN Yunuaemre Oratoryoau 

izlenen bu öğretim programından sonra öğrenciler ). sını

fa geldiklerinde ŞEKİL- 41· • de görülen ve müziğin çeşitli kulla 
nım alanlarını içeren "Uygulamalı Yayım Müziği" dersi ile karşı-



-206-

laşmaktadırlar. Böylelikle öğrenciler gelecekteki uzmanlık alun

larında müziğin kullanımına ilişkin ayrıntılı ve sağlıklı bir bi

çimde bilgilendirilmektedirler. 

ŞiiR 

. MUZIK 

SLAY~.- .RESiM 
MUZIK 

ALGlLAMA 

BELGESEI,.. ~LATIM 
MUZIK 

EDEBiYAT 

MUZIK 
1------..---

YAYlM 
MÜZiGi 

ÖYKÜ] 
MUZ ll< 

REKLAM 
PROGRAMLARI l 

MUZIK 

--- -··-----' 

ı RADYO OYUNL~ 

AÇIKLAMALl MUZIK 

OiNLETiMi 

YORUMLAMA 

ŞEKİL-4:1: Yayım lVIUziği Dersinin Kullanım Alanlar1. 
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1983-1984 öğretim yılı III.Sınıf Sinema-Televizyon bölü · 
ne verilen "Yayım Müziği" dersi uygulamaya yönelik önceleri gö
rUntU-söz ilişkisinde mUziğin kullanımını içermektedir. 

Derale ilgili olarak yapılan çalışmalar aşağıda belirtil 
miştir. 

Edebiyat-Müzik 

Sözlü anlatım ve mllzik uyarlaması çalışmaları. şiir-öykü 

ve belgesel anlatım gibi yazınsal yapıtların mUzik eşliğind~ il 
tilmasini amaçlamaktadır. 

Bu aşamada öğrenciler kendilerinin ·seçeceği ve yukarıda 
belirtilen anlatımlardan birine mUzik uyarlıyarak yazınsal bir 
yapıtın iletilerini destekleme çalışmalarında bulunmaktadırlar. 

Küme çalışması biçimindeki bu uygulama çeşitli müzik tür 
leri ve ses efektlerinin kullanılarak, yazınsal yapı tın acılatı

mını destekleyici biçimlerde kurgulanmaktadır. 

Radyo Tiyatrosu ve MUzik 

Müziğin işlevsel olarak yer aldığı dramatik yapıdaki pro 
ramlardır. Müziğin iletileri destekleyici, duygularımızda bazı 

titreşimler, değişmeler uyandırıcı bir öğe olarak kullanılması 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle kümesel olarak yapılan çalışmalarla 
radyo tiyatrosunda mU ziğin kullanımı gerçekle ştirilmi ş tir. 

Görsellikten yoksun olan ve yalnızca kulağa l3ealenebilen 
rad~ programlarında tsnemli bir işlevi olan mUzikten etkin bir 
biçimde yararlanıl.m:ı.ştır. .Btsylece dramatik yapıdaki bu tür prog
ramlarda kişideki duygu ve düşüncelerin, oyun ve entrikalarla 
iletilmesinde müziğin temel anlatım (jğelerinden ( örneğüı; ri tinı) 
yararlanılmıştır. 

Belgesel Anıatımda ~uzik 

Herhangi bir belgeeelin (örneğin: yöresel kUltür vurlık
larımızın anlatımı) ses-efakt-mU zik öğelerinin kullarum.ıyla fın

latımı gerçekleştirilndştir. 
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Slayt-Müzik 

Önceden belirlenerek seçilen slaytlara (konu bütünlüğü 
olacak biçimde) müzik eşlemesi yapılmakta; böylece salt görsel 
bir iletiyi mUziksel bir iletiyle desteklemek, güçlendirmek ve 
epik bir ·yöntem olarak veriınıesi sağlanmıştır. 

Cocuk Programlarında Müzik 

Öğretim programlarındaki diğer bir çalıtıma "MUzikli Çocuk 
Programları dır". Uygula.ma ya yönelik bu çalı şma da hedef' kitle ço
cuklar olduğundan söz ve müzik seçimi onlara yönelik biçimde ha

zırlanmıştır (Örneğin; masallar, anneler günü vb.). 

Hazırlanan programa okulumuzun okul öncesi merkezinden al
tı yaş grubu çocukları dinleyici olarak katl.lmış, yapJ.lan uygula
manın besleyici yankısı, etki ve tepkisi aynı zaman ve mekan i• 
çinde alınmıştır. 

Tanıtım Programları 

Çalgıların (Türk Sanat müziği ve Türk Halk müziği) tanı
tınn.na yönelik uygulamada her çalgının see rengi görüntüyle bir
likte verilerek tanıtılması amaçlanmıştır. 

Sinema-Film MUzikleri 

Seçilecek sinema ya da Televizyon filmleri gösteri ler·ek 
mi.tziklerinin görUntUyle birlikte tartışılması düşUnUlmUştUr. 

Bu uygulamanın yanısıra sinemada fon ve konu müzikleri, 
müziğin senaryoda hangi amaçlarla kullanıldığı gibi konularda 
kuramsal bilgilerle uygulamalar için gerekli ortam hazırlanmak
tadır. 

Reklam-Müzik 

· Özgün .olarak hazırlanan reklam metinlerinin müziklerıdiri
larak verilmesi dUeUnülmUştür. 

Belirtilen amaçlı konular 1983-1984 öğretim YJ.lında ha
zırlanarak derste sunulmuş, sunuş sonrası diğer dinleyici öğren-
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ciler, sözkonusu yapımlara eleştirileri ve önerileri ile katkı 
getirmeye çalışmışlardır. 

Bu çalışmaların örnekleri "Yayım Müziği Ders Uygulamaları" 
adı altında belgeliğe aktarılmıştır. 

Sanat ve Müzik 

Türkiye ve dünyadaki önemli sanat olaylarını, olayın içe
riğine uygun müzik tUrleri ile kurgulanarak, bu olayları rı tanı tı

mının sağlanması gerçekleştirilmiştir. 

Müzik-Magazin 

Radyo magazin programı anlayışı ile gerek sözlU gerek mU
zikli olarak magazin-olay bağlamında dinle ti programları hazı:r·

lanmıştır. 

Sözkonusu dersin amacı ve kapsamı bir iletişim sanatı ve 
aracı olarak müziğin çeşitli iletişim ortamlarında kullanılrrası
dır. 

Bu kullanımın etkin ve işlevsel bir biçimde görüntü, söz 

ve dramatik yapıda verilmesi, iletilerin güçlendirilmesi ile ki
şilerde duygulanımler uyandırması amacını taşımaktadır. 

Yapılan çalışmalarda; 

- Müziğin kullanımdaki etkinliği ve işlevselliği, 
- Söz seçimi ile görüntü seçiminin yeterliliği, 
- Müzik-söz• mUzik-görUntu bUtUnlüğünUn sağlanması, 
- Müziğin yanısıra doğal ya da yapay efektlerin kullanıl-

ması, 

- Yapılan programlarda, mUzik ve sözün dinietilebilir öl
çüde olmasının sağlanması gerekliliği gözönünde tutul
muştur. 

1983-1984 öğretim yılında gerek "Temel Sanat Eğitimi- MU
zik" gerek "Yorumlu Sanat-Müzik" dersi alan FakUl te İletişim Sa
natları. bölüDi.i öğrencileri 1984-1985 öğretim yılında II. Sınıf
ta "Yayım MUziği" ile karşılaşmışlardırq 
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Daha önce belirtilmeye çalışılan çalışmalar ve uygulama
lar bu öğrenim yılında aynen uygulanmıştır. 

Daha çok uygulamaya yönelik çalışmalar yine öğrencilerin 
kendi yaratım ve seçme yetilerine, tinsel duyuşlarına göre prog
ramlanmaktadır. 

önceki öğretim programlarında olduğu gibi öğrenciler tcı

rafından hazırlanan programlarda mUzik kullanımı, gerek Univer
si temiz Açıköğretim FakUl tesi ses .stUdyolarında gerekse öğren
cilerin kendi olanaklarından yararlanması ile gerçekleşmekte
dir. 

Çalışmalar tUmUyle özgUn anlayışla ele alınıp, çeşitli 

müzik tUrlerinin görUntU ve sözlU programlara uygun ve işleveel 
olarak kurgulanması-yayımı biçiminde gerçekleştirilmiştir. 

1984-1985 öğretim yılında Universi te Açıköğretim li'akUl
tesinde (2547 Sayılı YUksaköğretim Kanunu ile zorunlu-seçmeli 
ders olarak öğretima alınan) seçmeli sanat-müzik dersi tUm bö
lUm öğrencilerini içeren, ancak dersi seçen öğrencilerle yUrU
tUlen bir derstir. 

Sözkonusu derste gözetilan ilk amaç: öğrencilere belirli 
bir mUzik kUltUrUnUn kazandırılması yönUndedir. Bu ise öncelik
le 11 açıklamalı miJzik dinletimi" ile başlatılmaktadır. 

MUzik dinletiminde önce, yapı tın bestelendigi dönemin 
özellikleri, yapıtın ve bestaeinin kısa yaşam öyküsü ile yapıt
larının tanıtımı verilmektedir. 

Ders; dinletilen yapıtın mUzik biçimi konusundaki bilgi
ler ve çalgıların tanıtımı, işlevlerinin açıklanması ile sürdü
rUlmektedir. 

MUziğin insan yaşamındaki yeri ve önemi iletişim boyut
ları qile getirilmektedir. GünUmüz Ulkeleri ve Türk Sanat, TUrk 
Halk mUzikierinden örnekler verilmektedir. 

MUziğin diğer sanatlarla ilişkilendirilmesine ilişkin 
kUma çalışmaları ve uygulamalar dersin diğer bir amacını oluo-
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turmaktadır. Öğrencilerin şiir-slayt (görUntü)-resim-tiyatro
film-tiykU gibi konulara mU zik eşlemesi yaparak mUziğin kullanı

mını gerçekleştirmektedirler. 

Kısaca ders; öğrencilere mUzik sanatın~ iletişimde etkin 
bir biçimde uygulayarak başka bir deyişle yaşayarak öğretilmesi, 

amacını taşımaktadır. 

Öğrencilerin derse ilişkin araştırma ve uygulamaya yöne
lik çalışmalarının bant-ses ve görüntU-mUzik kayıtları "Seçmeli 

Sanat-Müzik Dere Belgeleri" olarak belgeliğe aktarılmıştır. 

Bunun yanıf3ıra tüm üniversite öğrencilerini içeren, an

cak dersi seçen öğrencilerle yUrUtUlen "Klasik Türk Müziği 11 ve 

"Türk Halk Müziği" öğrenci koroları çalışmalarını sürdürmekte

dir. 

Bu çalışmaların değerlemesinde ölçüt, öğrencilerin dönem 

sonu konserlerde gösterdikleri başarı ile olmaktadır. 

Anadolu Üni ver si tesinin Müziğin Yaygınla~-ı tırılruC:il:.:il. 
Konusundaki Çalışmaları ve Gelişme Boyutları 

Anadolu Üniversitesi, (o zamanki adıyla Eskişt:ıhir İ.'11 .İ. 

Akademisi) mUziği 1975 1 ten bu yana öğrenci ve çevreye yönelik 
kültürel çalışmalar anlayışla dU zenlemekte ve yürütmektedir ( J). 

Bu amaçla 1975 yılında kurulmuş olan AKÇE-"Akademi KUltU

ral Çalışmalar ve Çevre Eğitimi Enstitüsü"- Müzik KulubUnün (~u

lışma ve yönetmeliğine ilişkin bilgiler EK-]' da verilmiçtir. 

Enstitünün müzik toplulukları, Türk sanat ve 'l'Urk halk 

müziği olarak o y:ı.llarda Akadem.iye bağlı fakUlte • yüksek okul 
öğrencileri, çalışanları ve çevreden· ka tılanlarla oluııturulınuş

tur. 

(3) 24.7.1985 Tarihinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Pror.Dr. 
Yılmaz BÜYÜKERŞEN'le yapılan görüşme sonucu ortaya çıkan 
dUşUnoeler temel alınrm.ştır. 



-212-

1981 yılında Akademi ye bağlı olarak kta'ulan "Ata ttirk Mü

zik Araştırmaları ve Eğitim Merkezi"nin bir ünitesi olan lllasıl 

Toplululğu, TUrk ve Batı çalgılarının birlikte kullanıldığı, he

men her tUr (çok. seslilik, ritim ve yorum gibi) yer.ı.ilikle:rin de

nenip uygulandığı bir nıU zik topluluğudur. Merkezin çalı tıillö.larına 

ilişkin yönetmelik EK-~'dedir. 

Universitenin 11 TUrk Müziği Oda Topluluğu" Türk müziğinin 

çalgı formunda Uretilen özgün çok sesli uygulamalarını denemeye 
çalışan ve çağdaş anlayışla yorumlayan bir topluluktur. 

Universitede çalgı yapımı amacıyla küçük atölye olarak 

kurulmuş birimi ise, çalışmalarını öğrencileri ile birlikte sür

dUrmektedir. Amaç, Türkiye 1 de eksikliği duyulan çalgıların yapı
mını kUçük çaptada olsa başlatma ve bunu geliştirerek sürdürmö

dir. 

Gerek TRT gerek mUzik okul ve kuruluşlaı·:tyla kurulan ilio
kiler so nucu, U ni ver si te • de no ta ya ilişkin müzik arşi vi kurul
muştur. 

TUr ki ye' de ki müzik top lu luk ve kuruluşları yla ktu:ulan 
ilişkiler sonucu; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkeotrası, diger 

senfoni orkestraları, Devlet Opera ve Balesi, THT koroları, Kon
servatuvar orkestraları ve mUzik toplulukları, yabancı h.-ültür 

merkezlerinin mUzik topluluklarının üniversite öğrencileri ve 

çevre halkına sUrekli konser vermeleri sağlanmaktadır·. Awaç, ög
renci ve halkın ni.tzik konusunda karşılıklı mUzik sar.tat ileti:}iw 

ortamıarına sokulmaları ve mUziği dinleme ile kişilere kültürel 

milzik girdilerinin kazandırılmasıdır. 

ÖrgUn bölUmlerin müzik dersleri ile seçmeli sanat-mü~~ik 

derslerine ilişkin geniş bilgiler, daha önceki kısımda verilıı:ı:iıJ

tir. 

· Yukar~da sözU edilen ve açıklamaya çalışılanlar ŞEKİL-42' 

deki bir şamayla gösterilmiştir. 

Anadolu Universi tesinin Açıköğretim Fakültesi radyü Vcl 

televizyon stüdyoları, yayın teknikleri ve yayın programlarıyla 
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mUziği yaygınlaştırmada etkili olacak güce ve imkdna sahiptir. 

Ancak bugün yürürlükte olan radyo ve televizyon kanunu. mi.hük ya

yınlarını (Türkiye Meteoroloji Genel 1'/IüdürlUğU ve Polis Radyosu 
dışında) TRT' nin tekeline vermiştir. Konuya ilişkin gerekli 

izin ve yetkinin Universi te ye verilmesi, ya da aynı kanunun. il

gili maddesine göre; TRT 1 nin kendisi dışındaki kurulu§larla or

tak radyo-televizyon istasyonlarırun kurulabileceği (ancak bu 

kuruluşların sermayesinin % 51' ne sahip olması koşuluyla) hük

münün üniversiteyide kapsaması gerekmektedir. Böylece iki kamu 

kurulu~mnun ortaklığı ile oluşacak kurum; Eskişehir ve yöre oine 

radyo ve. televizyon ile müzik yayımını gerçek1eştirebilecekti:ı.·. 

Müziğin gerek eğlendirici gerek eğitici ve gerekse yaı·a

tıcı unsurları ortaya çıkaracak ve özendirecek nitelikleri, ınU

ziğin yaygınlaştırılmasında bir arada düşünülmesi gereküıı unstu·

lardır. 

Müziği eğlence aracı, eğitim ve yaratıcı gücü özendirici 

amacı ile birlikte düşünülmesi, kuşkusuz üniversitelerde ele 

alınma sı gereken bir konudur. Eğlendirirken eği tip kişi deki ya

ratıcı ve üretici çalışma isteğini geliştirip, özendirmek geı:·e
kir. Müziğin görünüşte eğlendirici olarak görülmesinin. yanısıra, 

çeşitli açıklamalarla, ön ya da son bilgilerle iletilmesi, kul
lanılması gerekmektedir. Başka bir deyişle müzik; görünü:Jte eit
lendirici, ancak içerik, sunuş açısından e&·iti.ci amaçlarla ha

zır lanmalı dır. 

Üni ver si telerin mU ziği, yayın teknikleri ve p.rı:.ıgraıücılı

ğı aracılığıyla yaygın eğitim içersinde ele almalarında amaç; 

kişilerde kulak-dinleme eğitimi ile dinleme kül türünUn kaz~:uıdı

rılma.sı olmalıdır. Yanı sıra müziğin yaygınla ştırılması, gerıiş 

kitlelerde müzik yeteneğini geliştirmek, kültlirel açıdan yönlen

dirmek ve geliştirmek ile çalgı çalabilıne isteğini özendirı.cıdk 

amacını da ta_şımalıdır. 

Örgün ve yaygın eğitim yapan üni ver si telerde "müzik eci

tim merkez lerinin" kurulması, kuşkusuz mü zifiin yaygın eğitilli 

aracı olarak kullanılması ve eğitimin yaygınlaştırılması açıs1n-

/ 



1 
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dan üni ver si te ye ve do layı sı yla topluma kaynak olarak birçok ya

rarlar sağlıyacaktır. 

Müzik eğitim merkezlerinden biri ooylesiue bir hizmet an
layışı içersinde 11 IDÜ zik yaygın eğitim merkezi 11 olacaktır. Kurnl
ması ve böylesine bir hizmetin yerine getirilmesi için kaı:·arın, 
yUksaköğretimi planlıyan otorite k~ıluşlarca belirlenip, yük
seköğretim planlaması içinde ele alınması ile söz konusu gör0-
vin Anadolu Üniversitesine verilmesi halinde yapılabileceğidir. 

Bugün için Üniversite olarak yapılan, mUziğin üniversite
nin çeşitli fakültelerinde okuyan öğrrlncilere sevdirilmesi, ilgi 
ve bilgilerinin arttırılması ile yetenekli olabileceklerin belir
lenmesi açısından kendi öğ:renci ve çalışma alanları ile sınırlı 
olarak iletilmesidir. Konservatuvarları olan üniversitelerin bu 
konuda daha etkili ve kalıcı programlar geliştirebileceği söyle
nebilir. 

Müziğin yaygın eğitim içinde ele alınmasında araçlar; 
radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları ile açık yayın 
olarak gerçekle ştirile cek yaygınlaştırma hizmet leri o lacaktır. 
Yan.ısıra çeşitli ses bantları, plaklar üretmek, çağaltmak ve 
iletmek ile müziğin yayılması sağlanabilecektir. 

Müziğin yaygın eğitim anlayışı içersinde diğer müzik bi
rim ve kuruluşlarıyla işbirliğinin kurulması, müziğin yaygınlaş
tırılmasında önemli bir konudur. Ancak üniversitenin bu konudaki 
istek ve çabaları, işbirliği kurulacak birimler tarafından des
teklenmeli, istekli olunmalı ve bazı özverilerde bulunmaları ile 
gerçekleşecektir. 

Bugün .Ai'nadolu Üniversitesinde bulunan ve müziği doğrudan 
küme ve kitlelere ileten, yayan mUzi.k ·toplulukları, amatör an
layış içersinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belli bir merkez 
içersinde toplanmışlardır. Ayrıca öğrencilerin örgün bölümde 
seçimlik dere olarak mUziği seçmiş olanları, ders ve öğrenim ~o
runluluğunun bir sonucu olarak müzikle gerek kuramsal gerek uy
gulamalı olarak ilieki içersindedirler. 
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Müziğin iletişim sürecinde bir kaynağını oluşturmJ. yu:z;ılı 

malzemeler, özellikle notalara ilişkin arşiv, doğrudan doğruycı 

rektörlükçe görevlendirilen meraklı kişi ler ce sürdürülmektt:dir. 

Amaç; çeşitli müzik kuruluşlarıyla kurulan işbirliği so nucunda 
notaları toplamak, çağaltmak ve yaymaktır. Ancak üniversite ye 

doğrudan yükseköğretim progrann içersinde böyleı.üne bir arşiv ku

rulması görevi resmen verilmediğinden, ödeneği ve kadrosu olmadı

ğından bu çalışmalar ilgili öğretim görevlisi ve diğer statüler

deki öğretim elemanlarınca amatör anlayış ve çabalarla sürdürül
mektedir. 

Müzik eğitimi, yalnızca notalarla porta üzerindeki öğre

tim ya da plak ve bantlardan dinlanerek sürdürülen bir eğitim 
süreci olarak görül.memeHd1r. Çalgılar, bu eğitimin tamamlayıcısı 

olarak yaratıcı ve üretici yetenekleri ortaya çıkaran, diğer 

önemli eğitim araçlarıdır. Bir çalgı çalma öğrenciye üni ver si te

deki öğretim gördüğü fakülte ne olursa olsun, ona iş bulrnada ve 

ek gelir sağlamada yardımcı olacaktır. 

Bütün bunların ötesinde çalgılar; müziğin ayrılnlliz bir 

bütünüdür. Ancak bugün birçok kişi müzikle doğrudan ilişki kur
ınada çalgıyı kullanma yeteneği ve isteği olduğu halde, çalgıla

rın büyUk bir bölümünün yurt dışında üretilmesi, 1'Urkiye' de y..:;

terli sayıda çalgı üretiminin yapılamaması ve bu konudaki sana
yinin henUz kurulmamış alınası nedeniyle, bu istek ve yetenekler 

yeterince değerlendirileınemektedir. 

Oysa Türkiye'de müziğin yaygınlaştırılrnası dU::;ıüncı.;;ı.ün.:: 

paralel olarak çalgı üretiminin gerçekle ştirilmesi ve dü ~]Ük H.ct

liyette sağlanabilmesi, müzik eğitimi ve öğretimini bu konuda 

destekleyici bir etken olacaktır. 

Bu nedenle üniversite olarak çalgı yapıııu.nda bugün birta

kım çalışınalar sürdUrülmektedir. Ancak bu çalışnıalar proj elen
dirilmemi ş, daha çok küçük atölye biçiminde sUrdürülen çalıı~ma

lardır. Sözü edilen küçük atölyeler, geliştirilecek projeler le 
bUyUtUldUğUnde gerek ekonomik, gerek müzik eğitimi ve wi.izid.in 

yaygınlaştırılnıası açısından önemli yararlar sağlıyacaktı:c. 
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Müziğin genç kitlelere iletilmesi, ögretilmesi bugün or
taöğretim (ortaokul) de müzik öğretmenlerince yürü tülmektedi:r·. 

Afı.lzik öğretmenlerine destek eğitim anlayışıyla ve yay·guı ecitim, 
uzaktan öğretim yöntemleriyle onların müzik kül türlerine katkı

da bulunmak, Di.i zik bilgilerini pekiştirici ve geli§tiri ci o la

rak yayı na dayalı müzik eğitim programları, üniversitede yapıla

bilecek bir diğer yaygın eğitim çalışmaları olarak görülebilir. 

ÖrgUn eğitim kadar etkili olmamasının yanı.aıra yaz aylarında üni

versitede oluşturulacak uygulama ortamlarında çalı~n.ıa yapr:ıı.cıları 

ile kültürel açıdan geliştirici nitelikleri kazanabilecekleruir. 

Yukarıda sözü edilen eğitimin yanı s ı.ra üni ver si te olar<:tk 
müzik öğretmenlerine yardımcı malzeme Uretilnıesi, bir başka yay

gın eğitim ve mU ziğin yaygırılaş tırılınası yön ternidir. Bunla:r·. 

plak, bank ve görüntü eşlikli video-kaset gibi müzik eğitim ve 

uygulama çalışmalaı•ını içeren sesli belgeler olacaktır. Sözkonu

su çalışmalar, öğretmenierin bilgi ve kü !türlerini geliştirm<..! ~:>i

nin yanısıra, okuldaki müzik eğitiminde ktlllanabilectıkle:ci, ıııi..i

zik eğitim programlarını destekleyici hazır malzeme olacaktır. 
Sözü edilenler kuşkusuz belli bir mali kaynağı ve kadroyu gerek
tirmektedir. 

Sesli malzeme gibi yaz1lı malzemelerin üretirultır·i do bu 
anlamda gerekli görülmektedir. Örneğin; nota dizgisini vt: bat:ıkı

aını ~rapabilecek makinaların sağlanması gerekrnektediı·. Yazılı 

ve sesli malzemeler en az çalgılar kadar müziğin yaygınlaştırıl

maaında gerekli görUlmelidir. Bu ise; Yükseköğretim kurumunun 

ve Devlet Planlama .Teşkila tırıın böylesine bir hi~r.aetirı Ana do lu 

Universi te si tarafından yapılacağını uygun görüp, bununla ilgi

li gerekli yatıı•ım ve ödeneğin sağlanmasına bağlı olacaktır. 

Böylece müzik yazısı olan ve müziği dile getirmede etkin bi.ı· 

kaynak olan no taların, mUzik eğitimi süre ci nde yaygın la ştır1 l

ması mümkün olacaktıı·. 

Univeraite, müziğin yaygınlaştırılması ya da r~ziğin yay
gın eğitim içinde kullanılmasında ve ınüzicin bazı ileti:~.iru ara~

ları ile iletilmesi, yayılması konusunda hazır ve istekli bul11n-
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maktadır. Ancak böylesine önemli ve gerekli bir hizmetin gerçek
leşebi1mesi için, finans ve kadro olarak desteklenmesi gereku~k
tedir. Bu nedenle gerekli finans kaynağını araştırmak ve sağla
mak için arayışlar içersinde bulunan Anadolu Üniversitesi mü~i
ğin yaygınlaştırılması konusundaki geliştirme çabalarını rı öncU aU 

olarak b~ çalışmalarını sUrdUrecektir. 

Yukarıda belirtilenleri gerek Universitenin potansiyeli 

ve şartları, gerek olabilecek deatek ve yardımlarla oluşacak, 

ni.tziğin TUrkiye 'de yaygınlaştırılması konusunda kurumlaştırıla

cak çalışmaları ŞEKİL-43'de şematik olarak göst~rilmiştir. 

MUziğin yaygınlaştırılması konusu; Anadolu Üniversitesin
de planlanarak geliştirilecek ve Uratilecek çalışmalarla gerçek
leşebilma si, TUrkiye • de mUzikle ilgili tüm kuruu. ve kuruluşlara 

bu anlayışta kaynak olacağıdır. Bu nedenle tUm olanaklar zorla
oarak, Universite çatısı altında oluşturulacak bilimsel yön·teııı 

ve projeler le devletin etkili politika ve destekleriyle uü.i:~:.ik 

sanatı yaygın bir biçime getirilmelidir. 

Uni versitelerde ideal olması gereken ŞEKİL-44' daki bi:r· 
şema ile gösterilmiştir. 
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Yukarıda belirtilenler doğrultusunda üni versi t~lerin n-~~

zik iletişimlerini, iletişim yapısı içinde ŞEKİL-45'de gösterebi

liriz. 

lf----.:ıi 

.. 
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iL ETi 
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MÜZiK POLITiKALARI YA N S 1 MA 

ŞEKİL-4~: Üniversite-Müzik Bağlamnda İletişim Yc.ıpısı 

Şekilde görüldüğü gibi kaynak olarak Universi-te müziği; 

örgü n ya da yaygın eğitim iletişimi kanallarından radyo, tele

vizyon ve mUzik toplulukları gibi aracılarla hedef duruı:uunda bu

lunan öğrenci, öğretici, kurumlar ve genelde halka iletecektir. 

Bu sUreçte iletiler AtatUrkçU mUzik anlayışı ve düşünceleri te

mel alınarak ve belirlenecek mUzik politikalarıyla hedeften kay

nağa yanaıma alınması sağlanacaktır.· 

SözU edilen A tatUrkçü nil zik anıayı şı doğru! tuaundaki ile
ti ve .yanaıma_ ile kaynak, aracı ve hedefe ilişkin gerekli müzik 
politikaları konusundaki açıklamalardan ileride söz edilecektir. 

Üniversitelerin iletişim sürecinde yanaıma alması ile; 

- Öğrencilerin nı.Uzikte gelişmiş kül türü edinmo, 
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- Yaratıcı ve üretici müzik elemarılarının yetişmesi, 

- Müzik alanında kurumlarara sı işbirliğinin olıwm.lisı, 

- Müzik öğretmenlerinin nıü zik konusundaki bilgi ve kültü-
rel düzeylerinin yükseltilmesi, 

- Çağdaş ve özgün müzik ürünlerinin ve toplulııklarının 
ortaya çıkma sı, 

- Genelde halkın müzik kültürünUn zenginleşip, beğeni dü
. zayinin yükseltilmesi 

gibi olumlu gelişmeler sağlanabilecektir. 

Şekilde görülen ve üniversite ile karşılıklı ilişki için

de olan akademik denetim, Atatürkçü müzik düşünce ve anlayıtıır.ı.a 

uygun müzik ürünlerini, kurum yönetimlerini, eğitim politikeıla

rına ortaya çıkarmada temel olarak görülmelidir. 

Söz konusu akademik denetim geniş araştırna ve incele;m0-

lere yönelik bir denetimdir. Bu denetimin araçları; tEızlEır, yCJ.

yınlar, konferans, seminer ve sempozywn gibi ortamlardaki uiliın

sel çal.ışmalardır. 

Akademik denetim: Akademik kadro ve Unvanıarın idari-yö

netsel denetimin içinde olması gibi bir anlayışla ele alınrııaı..cı

lıdır. Aksi halde bu da kişi ya da kişilere bağlı bir yönet Gu ı 

denetim olarak görülebilir. Akademik denetimden, incelenıe, aru•.,;
tırma ve eleştirme gibi ve bunların sonuçlarına bağlı bir derw
tim anlaşılmalıdır. 

SözU edilenler yalnızca müzik alanında dt;jğil rıeııwn bUtUn 

sanat ve diğer kurumlarda da ele alınması gereken bir konu ola

rak görülmelidir. 

Böylece akademik denetimin, yönetsel denetim ile i•}birli

ği, toplumun o alanda tutarlı, sürekli ve etkili bir ı:.;;eli~:ın0 

içerisine girmesini kolaylaştıracaktır. 
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lO_AÇIKÖGRETiM FAKÜLTESi iÇiN YAYGIN MUZIK 
EGiTiMi VE iLETiŞiMi MODEL ÖNERiSi 

Türkiye'de yUksaköğretim örgün ve yaygın olmak üzerd iki 
biçimde sUrdürUlmektedir. Eskişehir Anadolu Üniversite si Açıköğ
retim Fakültesi bugün uzaktan öğretim eğitim teknolojisi ve uzak
tan öğretim ilkelerini uygulayan tek fakültedir. 

Gelişmiş ülkelerde üniversiteler örgün eğitim faaliyetle
rinin yanısıra yaygın eğitimi; spordan, güzel sanatlara sağlık
tan, festival düzenlemelere kadar çeşitli konuları içine alan 
bir süreci kapaamaktadır ( 4). 

Sözkonusu eğitimin gerçekleşebilmesi için kuşkusuz birçok 
araç, gereç ve öğretim kadrosuna gerekainim vardır. 

Bugün Türkiye'de geniş bir alana sealenebilen kitle ile
tişim araçları (radyo, televizyon, sinema gibi) bu tUr eğitimin 
yapılabilmesi için oldukça güçlU birer kaynaktırlar. Bu kaynağı 
en verimli ve yerinde kullanmada çeşitli kuruluşlara önemli gö
revler düşmektedir. Bunlardan birisi de üniveraitelerdir. 

Uni ver si tel er yaygın eğitim sU re ci nde geniş öğrenci top
luluklarına seslenebileceği gibi değişik yaş ve meslek sahiple
rine, kısaca genelde topluma, birtakım bilgi, beceri ve kültürel 
donanımlar kazandırmada etkin ve çağdaş görevi Ustlenecekler·dir. 

Bu bağlamda Eskişehir Anadolu Üniversitesine bağlı Açık
öğretim Fakültesi, yaygın mUzik eğitimi iletişiminde müzik bil
gi, beceri ve kUltUrel donanımları kişilere iletmede, böyle bir 
eğitimi yerine getirebilir. 

Kitle iletişim araçlarından gerek televizyon gerek radyo 
ile bugUn değişik mekanlarda kişi, küme ve giderek kitleye çok 

(4) Bu konuda ayrıntılı bilgi ixin bkz.: 
YILMAZ BtiYtlKERŞEN, "Yüksek Oğretiın ve Yaygın Eğitim" 
Türkiye'de Yaygın E~itim (Seminer tebliğleri) E.İ.T.İ.Akade
misi yayınları~o: 38/84, Eskişehir 1975. 
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karmaşık gibi görUnen -mUzik gibi- duyguya yönelik iletileri ak
tarmak mUmkUn olabilmektedir. 

I- Açıktsğretim FakUltesi 11 MUzik Eğitimi İletişind 11 Amtıçları 

A<ııktsğretim fakUltesindeki mUzik eğitimi iletişimi, öğren

ci ve genelde topluma programlanan mUzik eğitimi iletilerini u
laştırmada birtakım ama9lar gUdebilir. Bunlar; 

1- Öğrenciye radyo ve televizyon dersleri arasında müzik 
ile dinlendirmek, 

2- Derslerde "fon mUziği" etkinliğini sağlamak, 
3- Derslerde ders konularıyle ilgili özgUn müzikler Ura

tip, bunlar.ı kullanmak, 
4- Öğrencinin genel mUzik kUltUrUnU geliştirmek, 
5- Halka Univeraite dUzeyinde mUzik eğitimi ve ileti~i

minde bulunmak, 
6- MUzik tsğretmenleri ve mUzisyanler için ileri müzik e

ğitimi ve iletişimini ger<ıekleştirmek. 

Yukarıda sözU edilen amaçları kısaca açıklayalım: 

1- Öğrenciye Radyo ve televizyon dersleri arasında mUzik yayımı 

ile dinlendirmak 

Bu amaçla hazırlanmış kısa süreli müzikler (özellikle 
çalgısal mU zikler) kişi yi dinlendirici biçimde geç mi şe • şimdiki 

yaşanılan zamana ve geleceğe ytsnelik anı ve özlemlerini çağrış
tırabilecek nitelikte olacaktır. 

Hazırlanacak mUzik programları, radyo yayımlarında salt 
sescil olarak duymaya, televizyonda ise görUntüler eşliginde 
duymaya ve görmeye yönelik olacaktır •. 

Kuşkusuz daha tsnce belirlenecek hedef kitle ile sözü edi
len mUzik yayınlarının nitelik ve sunuş biçimlerine birtakım dü
zenlemeler getirmek ve program geliştirici yöntemler geliştir~k 

gerekecektir. 

Ara mU zikleri olarak adlandırabileceğimiz bu tür uygula
malar, alıcının (dinleyici ve izleyicinin) gerek ses geruk görün-
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tU ile birlikte zihinsel ve psikolojik olarak dinlenmesi sağla
nacaktır. 

2- Derslerde fon müziği etkinli6ini sağlamak 

Yaygın eğitimde sunulan derslerde (özellikle televizyon 
programlarında) görUntUlerin eşliğinde verilecek müziklerin eği
tirken zihinsel ve psikolojik olarak ve kendini fazlaca duyurmak
sızın dinlendirioi özelliği göz önünde tutalarak hazırlanwası ge
rekecektir. 

3- Derslerde ders konularıyle ilgili özgün mUzikler üretip bunla
rı kullanmak 

Derslerde sunulan konular (özellikle yabancı dil program
ları) özgUn söz ve müziklerle verilebilir. Böylesine bir çalı~ma
ya AÖF İngil~zce derslerinde bu yıl uygulanmaya başlanılmıştır. 
Derslere ilişkin özgün sözlere bestelenan müzikler, deği~:ik çal
gılarla dile getirilmektedir. Böylece öğrenciler ınUzik eşliğinde 
yinelenen dil-söz kalıplarıyla ve birleştirilen ezgiler aracılı
ğıyla bu kalıpları ve kalıplar içinde geçen sözcUkleri öğrenebile.
cek,mUziklerini tekrar ederek, sözcükleri pekiştir~bilmeleri ko
layla§acaktır. 

Gerek radyo gerek televizyon gibi kitle iletişim araçla
rında müziğin bu tür kullanımının oldukça işlevsel ve etkili ola
cağı kabul edilebilir. 

4- Öğrencinin müzik kUltUrünü geliştirmek 

Yaygın eğitim sürecinde mUzik kUltUrUnU geliştirruede rad
yo ve televizyonla yapılacak genel müzik kültürü dersi,g~rek sö
ze dayalı gerek söz ve görüntüye dayalı olarak birçok programlar
la sağlanabilir. Bu konuyla ilgili açıklama daha sorırcı ele alı
nacaktır. 

5- Halka üniversite düzeyinde müzik eğitimi ve iletişimi sağlamak 

Yukarıda belirtilmeye çalışılanlar ögrencilere yönelik 
olduğu gibi daha önce belirttiğimiz gibi halkı da kapsıyabilecek-
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tir. Dolayısıyla onlarında sözkonusu mU zik iletilerinden yarar
lanmaları ·dolaylı da olsa sağlanabilecektir. · 

6- MUzik öğretmenleri ve mUzisyanler için ileri n~zik eğitirrd v~ 
iletişimi 

Sözkonusu yaklaşım mU zik, eğitimi ve iletişimi bağlaruında 
ayrı ancak aynı sUreç içerisinde ele alınabilen bir konudur. 

Daha çok açıklancı, uygulamalı ve geliştirici programlar
la öğretmen ve mUzisyanler ileri milzik eğitinnnden yararlanabile
ceklerdir. 

II- Açıköğretim Fakültesi için MUzik Eğitimi İletişim! Araçları 

Açıköğretim Fakültesinde yaygın mUzik eğitimi iletişimin
de öncelikle kullanılacak kitle iletişim araçları, radyo ve te
levizyon dur. 

Kitleye açılmada en etkin iletişim araçları olarak radyo 
ve televizyonun kullanımında bazı esasları gözönünde bulundur
mak gerekmektedir. 

Radyo ve televizyon arac1lığıyla değişik mekanıara dağıl
mış kitlelere müziğin 1ılaşmas1 kaynak ve al1cı arasındaki iste
nen ilişkiyi kurabilecektir. 

Gerek radyonun gerek televizyonun mUzik iletilerinde ken
dilerine özgU teknik ve duygusal özellikleri olduğu bilin.mekte
dir. 

Salt kulağa seslenebilen radyonun yanında hareket, renk 
gibi görüntülerinde olduğu televizyon, daha çok duyguya (görsel 
işitsel) sealenebildiği için daha etk.ili bir kitle iletişim ara
cı olarak görülmektedir • 

. Konuya yaygın müzik eğitimi ve iletişimi açısından baktı
ğımızda,sözU edilen araçları birtakım genel özellikleri ile ele 
almamız gerek~ktedir. 

Radyo mUzik yayınları gUnlUk yaşamın her anında dinleyi
cilerle iletişim kurma olanağına sahiptir. TUrkiye'de çeşitli 



-227-

yaş, meslek, öğrenim dUzeyi gibi gruplardan insanların gUnlUk 
yaşamlar1 ndaki ortak duygularını zenginleştirme, onlara yaşama 
sevinci verme ya da moral dUşUrma açısından radyo mUzik programı 
yapımcılarının önemli sorumlulukları vardır. 

TUrkiye genelinde çoğunluğumuzun birlikte aynı duyguları 
paylaşıp, yaşadığımız zaman kesitlerinde radyo müzik yayınları
nın sözkonusu atmosferi yaratması gibi bir sorumluluğu da vardır. 

Radyo,gUnlUk yaşamın sabah, öğleye doğru, öğle, öğleden 

sonra, akşama doğru, akşam, geceye doğru ve gece gibi sekiz ay
rı zaman kesitinde, TUrkiye' de ki inaanların doğal duygu atmos
ferine uygun mUzik iletilerinde bulunmak durumundadır. Kısacası 
radyo inaanları duygularuna anında çeşitli zaman ve mekanlarda 
yakalıyabilmelidir. 

Televizyonun ise aözU edilen olanak ve sorumlulukları rad
yonunki gibi değildir. Televizyon belirli zamanlarda görün tü-mü
zik eşliğinde yapay (suni) koşullanma ile bunu yaratmaya çalış
maktadır. Sinema da buna ayrıca bir de mekan koşulu eklenmekte
dir. Başka bir deyişle televizyon ve sinemadaki u~zik programla
rının işlevi ve görevi radyo mU zik programıarına oranla daha zor
dur. Radyoda dinleyicinin hazır duygu ortamına aeelenebilme du
rumu ve UstUnlUğU varken, televizyonda ve einemada ayrıca bu or
tamı önceden yaratma gUçlUğU de vardır. Eğer gerekli eğitim ile
tişim ortamı yaratılmazsa, müzik ne kadar iyi dUzenlenirae düzt:rı

lensin kurulacak iletişimin istenilen dUzeyde etkisi olmıyacak
tır. 

Yukarıda sözU edilen konular, müziğin eğitim iletişiminde 
göz önUne alınması gerekli esaslar olarak değerlendirilmelidir. 

İletişim araçları olarak radyo ve televizyonun yanısıra 
video-kaeetler, see bantları, plak gibi ileti araçları Açıköğre
tim FakUl te sinin mU zik eği ti.mi iletişimi araçları arasında yer 
alabilir. 

Bu konuda Açıköğretim FakUltesinin neler yapabileceği ko
nusunda birtakım yaklaşımlarda bulunabiliriz. 
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1- Bir kitle iletişim aracı olarak radyonun doğrudan doğ
ruya yayın gUcU olarak müzik yayınının gerçekleştirilmesi (bu ko
nuda çalışmalar sUrdUrUlmekte olup, yakın gelecekte sö:6konui:lu 
uygulamaya geçilecektir). 

2- Bölge televizyonu olarak doğrudan yayın gUcU ile eği
tim ağırlıklı müzik yayınlarının başlatılması, 

3- Dolaylı olarak kullanılan kitle iletişim araçlarının 
"TRT11 ile iletişim ve ilişki içerisinde Uratilecek radyo-tele
vizyon programlarında müzik eğitim programlarının geniş kitlele
re iletilebilmesi, 

4- FakUlte olarak, video-kaset, ses bantları ve pluk ile 
müzik eğitimi ve iletişiminde bulunulabilinir. Bunun için müzi
ğin aktarıldığı, kurgulandığı ses bantları salt sescil olarak, 
hazırlanarak çoğaltılabilinecektir. 

Video-kaset gibi gerek görUntU gerek ses (müziğin) bir 
arada kullanıldığı dramatik yapıda ya da belgesel olarak müzik 
eğitiminin ön planda tutulduğu bantlar hazırlanabilip, çoğaltına 

işlemi yapılabilecektir. 

SözU edilen çalışma programı fakültenin Açıköğretim stUd
yolarında gerçekleştirilecek, vakıf aracılığı ile geniş dinleyi
ci-izleyici kitleye ulaştırılacaktır. 

5- Çeşitli reklam şirketleri aracılığıyla, ticari bağlam
da reklam mUziklerinin üretimi teknik olarak kurgulanabilecek 
ve pazarlanabilecektir. 

III- Açıkö6retim FakUltesi İçin Yaygın MUzik Eğitimi İlt:ıtişimin
de Yöntemler 

Yaygın Di.lzik eğitimi iletişiminde yöntemler, kuşkusuz kit
le ile~işim araçlarının kullanımı ve müziğin yayımı bağlamında 
dUşUnUlmelidir. Bunlar; 

1- Bö1ge radyosuyla müzik yayımı: 

Hazırlanacak mUzik eğitimi ve iletişimine ilişkin 
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bantlar gerek salt mU zik programları gerek söz-mi..i zik bağlaınında 
ve dramatik yapıdaki açıklayıcı programlar ile bölge, giderek 
genelde radyoda yayınlanabilecektir. 

2- Bölgesel televizyon yayını: 

Gerçekleştirilecek bölge televizyon ile müzik~görUntU 
eşliğinde yayınlar yapılabilecektir. Giderek Türkiye genelinde 
yayın yapabilecek televizyon, müzik eğitimine ilişkin programlar 
tiretebilecek ve geniş kitlelere sözU edilen eğitime yönelik mU
zik programlarını iletilebilecektir. 

3- Açıköğretim dışında TRT kururuunun radyo ve televizyon 
için özel müzik eğitim programları 

_AçıkHğretim stUdyolarında radyolar için mUzik program
ları ve televizyon için görUntU-mUzik eşlemeli programlar hazır
lanabilecektir. Bu aynı zamanda TRT'nin.bu konudaki yUkünü azal
tabilecek, DiJzik eğitimi konusunda geniş kitlelere eğitim götU
rUlebilecektir. 

4- Müzik piyasası için salt müzik ya da ınü~ik-görüntü 

eşlemeli ses ve video bantları 

Yine Açıköğretim stUdyolarında dialanebilir nitelikte 
kayıt ile Türkiye'nin mUzik piyasasına salt mUzik programları 
ile görüntü-mUzik program bantları hazırlanıp sunulabilir. 

5- MUzik bantlarının çoğaltılması 

Açıköğretim Fakültesi kendi olanakları ile hazırlıya
cağı mUzik eğitimi bantlarını ya da hazır diğer lllüzik bantları~ 
nı (gerek radyo için salt müzik gerek televizyon için görüntU
müzik bantlarını) stUdyolarında çoğaltabilir. 

6- Plak sanayiine katkıda bulunabilir 

Plak şirketleriyle doğrudan ilişkiye geçerek bu bant
ların plak Uze.rine kaydını gerçekleştirmeda katkı getirebilir. 

Yukarıda sözü edilenlerin yanısıra TRT ile kurulacak ili~
kiler sonucu, bağlantı sinyalleri ve olabile cek yayın bo ş lukları 
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arasında radyo için çalgı mUziği, televizyon için görüntU-müzik 
eşlemeli kısa tanıtıcı ve eğitici belgesel vb. mUzikli program
lar hazırlanabilir. 

Sözü edilen programlar için Açıköğretim Fakültesi örgUn 
bl:SlUm C:Sğrencilerinin fakültedeki genel ınU zik dersleri için ha
zırlanmış olan ni.tzik-söz, müzik-görüntü programlarından yararla
nılabilir. Sözü edilen çalışmalara ilişkin uygulamalar daha önce 
örgUn bölüm mUzik dersleri, uygulamaları bölümUnde söz edilmiş
tir. 

Yanısıra bu tUr müziklendirmeler için öğrenciler tarafın
dan ve yeniden hazirlanacak çeşitli müzik tanı tım programların
dan yararlanılabilinir. 

IV- Aç.ıköğretim Fakültesi için Müzik Eğitimi iletişimi Program
ları -

Açıköğretim Fakültesi için yapılabilecek müzik programla
rı radyo ve televizyon bağlamında olup bunlar aşağıda belirtil
meye çalışılmıştır. 

1- Genel mUzik kUltUrUnU ~yıcı, destekleyici ve gelişti
ci programlar 

Klasik batı mUziği, Türk müziği ve Türk halk mU ziği 

vb. gibi müzik tUrlerinde dinleyicileri aydınlatıcı, bilgileri
ni destekleyici ve geliştirici programlar hLJ?-trlandbdir. 

Daha çok radyo programıarına yönelik bu tür çalışmada ha
zı.rlanacak programlar; söz ve müzik öğelerinden oluşan kuşak dü
zenindeki programlar olacaktır. 

2- Özel yayın amaçlı müzik programları 

Bu programlar TUrkiye genelinde yapılmış özgütı beste
lerin tanıtımı amacıyla hazırlanan müzik programlarıdır. Radyo
da salt ve sescil olarak, televizyonda görüntülll olarak sunlllei
cak programların ses ve görüntü kayıtları Açıköğretim Btüdyola
rında gerçekleştirilecektirQ 
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3- Dinlendirici, çalışmayı özendirici, psiko-sosyal auldç

lı müzik programları 

Birey ve toplumun ruh sağlığının iyileştirmesi yönünde 
onların yaşama sevinçlerini destekleyici, toplumsal birlik ve be

raberlik duygularını sUrekli canlı tutmak için hazırlanacak mü
zik progra.mlarıdır. 

4- Eğitim amaçlı mUzik programları 

Açıklayıcı mUzik programlarıyla, müziğin tarihi süreç 
içinde geçirdiği evreleri, müzikleri ile birlikte dinleyici kit
leye iletmek için hazırlanacak programlardır (Bu konuda ayrıntı
lı bilgi Açıköğretim Fakültesi örgUn bölüm "yorumlu sanat-müzik" 
dersinde verilmiştir). 

Çal.gıların tanıtımı; çalgılar yalnızca ses olarak radyodcı, 
görUntUleri eşliğinde ise telavizyanda işlevleri ve özellikleri 
ile birlikte verilebilir. Böylece çalgıların işlevlerinin bdlir
tilmesi ve ses renklerinin tanıtımı ile çalgı çalma isteğinin 
özendirilmeside sağlanabilir. 

Özel müzik öğretimi ile de çeşitli müzik türleri konusunclt.t 
genel kUltUr olarak somut bilgilerin verilmesi sağlanabilir. Ör
neğin: "Yirmidört Saatte Halk MUziği" gibi dizi programlar hazır
lanabilir. 

Dinleyici yetiştirme amacıyla hazırlanacak müzik program
larında ve kişinin mUzikle iletişim kurmasında karşılaşabileceği 
sorunları ortadan kaldıracak, dinleme-algılama ve giderek anla
maya ilişkin eğitim programları hazırlanabilir. Burada amaç; bi
reyin dinleme yeteneğini geliştirme, mUzik konusunda bilgilen
dirme ve mUzik yapmayı gUdUleme olac~ktır. Konuyla ilgili kuram
sal yaklaşımlar daha önce müziği dinleme, anlama ve yorumlıya
bilma bölUmUnde verilmeye çalışılmıştır. 

Herhangi bir çalgı yı çalma öğrenimi ve eğitimi konusunda 
kuramsal temel öğeler uygulamalar olarak görüntU-ses ile birlik
te verilebilir. Örneğin: ''Bir Çalgı Öğreniyoruz" dizi program
larda uzman öğreticilerin, konularındaki eğitim ve öğr·etim t~k-
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niklerini örnekler vererek dile getir~bilirler. 

Bu düzeyde hazırlanacak çalgı öğretiın ve eğitimine iliı;
kin ses ve video bantları radyodan ve piyasadan sağlanabilecek
tir. Böylece yalnızca televizyondan ve radyodan öğrenim diğer ek 
eğitim malzemeleri ile desteklenebilecektir. 

Eğitim kapsamıyla hazırlanabilecek diğer müzik proe3:ramla
rı çeşitli eğitim dönemlerindeki öğrencilere yönelik olacaktır·. 
Örneğin; Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik müzik prog
ramları, onların okuldaki eğitim öğretimleriyle par~lellik göste
recek biçimde hazırlanacaktır. Başka bir deyişle hazırlanacak mU
zik programları çeşitli öğrenim düzeyinde bulunan öğrencilerin 
müzik bilgi ve becerilerini sUrekli olarak destekleyici, pekiş
tirici nitelikte olacaktır. 

Müziğin diğer sanatlarla (örneğin: tiyatro, sinema, ede
biyat vb. gibi) birlikte kullanılması gerek televizyon gerek 
radyo programları ile verilebilecektir. Konuyla ilgili çalışn.ıa 

ve uygulamalara ilişkin örnekler örgün bölüm mUzik de:ı:·slerinde 

verilmi etir. 

5- Özel günler ve toplantılar için müzik programları 

özel gUnler ve toplantıların genel havasına uygun ile
tişimin mUz ik ile kurabilmesi, yine hazırlanacak mUzik progı·am
larıyla sağlanabilir. Örneğin: ATATURK için hazırlanacak müzik 
programları, ulusal ve dini bayramlar için söz-müzik ve görüntü
mUzik programları Açıköğretim FakUltesi stUdyolarında gerçekleş-, 
tirile bilir. 

6- Naklen müzik yayınları 

Müziğin kaynağından veya stüdyo lardan çeşitli canlı 
yayın programları ile yayımı gerçekleştirilebili:ı:·. Yurt içi ve 
dışınd~ki çeşitli nüzik tUrlerindaki konser, gösteri gibi prog
ramlar naklen; ülke radyo ve televizyonuna iletilerek, geniç kit
lelerin bu tUr programları izleme ve dinlemeleri gerçekleştiı·i
lebilir. 

~---- ----------------------------------------------------
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Yanısıra üniversite; Yunuaemre kampüsünde yaygın eğitim 
amacıyla düzenlenen çeei tli müzik konser ve gösterileri naklen 
yayınlıyabileceği gibi ses ve görUntü kayıtlarını yaparak bunla
rı geni~ kitlelere iletebilecektir. 

7- Ticari amaçlı müzik programları 

Çeşitli söz-görüntü ve magazin tUrU programlara müzik 
kurgulanması yapılabilir. Burada amaç, müziğin yozlaşmaması için 
düzenli bir politika ile tutarlı ve geçerli olarak bu tür prog
ramlara katkı sağlamak için çeşitli uygulamaların yapılabilmesi
dir. 

Yapılabilirliği öne sürülen tüm bu uygulama ve çalışmalar, 
kuşkusuz fakUl tenin örgü n eğitimin de daha önce sözü edilen ça
lışmalar bağlamı ve paralelinde olacaktır. 

Örgün eğitimin müzik konusunda önceden belirtilen çalış
maları, yine açıklamaya çalıştığımz yaygın eği tim.i besliye cek 
ve bu tUr eğitimin ana kaynağını oluşturacak şekilde olacaktır. 

V- Konularına İli§kin Müzik Programıarına İli~kin Model Önerileri 

Müzik programıarına ilişkin model önerilerinde kitle ile
tişim aracı olarak radyo ve televizyondaki programlar ele alın
maktadır. Programlara ilişkin birtakım yaklaşımlar ve program 
içeı:ikleri, aşağıda belirtilmeye çalışılmıştır. 

1- Radyo yayınlarında nıü zik eğitim ve iletişimi için 
Erogram içerikleri 

A) İnsanın n:iJziği yaratışı ve etkilanişi bağlamında 
müziğin tarihi süreç içinde doğuş, gelişim ve insanın müziği kul
lanışı, ondan yararlanışı dinleti ve söz-müzik eşliğinde hazır
lanabilir. 

B) insan sesinin destekleyicisi olarak çalgılar ve bu 
çalgıları yaratan dUşüneeler ile çalgılardaki simgesel anlamlar, 
çalgıların ses renkleri ve işlevlerinin ayrı ayrı tanı tınurıı 
içeren söz-müzik pro.gramlarının yapımı gerçekleşebilir. 
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C) Açıköğretim öğrencilerinden yararlanarak müzik konu
surıda uzman kişilerle yapılacak söyleşiler müzik-söz progranıları 
olarak dile getirilebilir. Müziğin bugünkü sorunları, geleceğe 

yönelik yapılması gerekenler gibi konulardaki çalışmalara öğren
ci dolaysız olarak sakulacak bu giderek geliştirilecektir. Söz
konusu mUzik-söz programları radyodan zaman zaman yayınlanurak, 
geniş kitlelerin müzik yaşamında bugUn karşı karşıya kaldığı Bo
runlar konusunda açıklayıcı, dUşUndUrücU ve yorumlayıcı gözlemler 
dile getirilebilir. 

D) Çeşitli yaş ve meslek gruplarına yönelik müzik prog
ramlarında hedef d·inleyiciye yönelik, onların ilgi ve çı:alıııwala

rında yine onlarla müzik iletişimi sağlamak, onların ortak kül
tUral değerler çevresinde birleşmelerini sağlamakp yardımcı ol
mak (Örneğin: çocuk-müzik programları, eğlendirici, dinlendirici, 
güldUrUcU ve eğitici magazin tUrUndeki söz-müzik programları). 

E) Klasik batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk 
müziği vb. gibi müzik tUrlerine ilişkin açıklamalı müzik progruru
ları hazırlanabilir. 

F) Değişik Ulke müziklerinin tanıtılırıasını amaçlayarı 
müzik-radyo programları yapılabilir. 

2- Televizyon yayınlarında mU zik eğitim ve iletişiıı:ıi iç_in 
program içerikleri 

Bu bağlamda müziği bir sanat olarak ele alnıanın yanı
sıra onu bir iletişim aracı Ustalik bir yayın türü olarak kabul 
etmek gerekmektedir. 

a) Müziğin söz ve görüntü öğelerivne yardımcı olduğu 

iletileri destekleyip, gUçlendirici bir iletişim aracı olarak 
ele alınıp bu anlayışla hazırlanacak programlar. 

GörUntUde mUziğin birlikte ve karşılıklı olarak birtakım kulla
nımlarından yararlanarak çeşitli programlar üretilebilir. 
Örneğin: - Müzik iletilerinin bir kişiyi simgeliyebileceği, 

- Müziğin senaryodaki kişilerin paikoloj ik dururularıru 
ortaya koyabileceği, 
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- Fon mUziğinin görüntüde ki olayların zaman vıa mekanla 
ilişkili olacağı, 

- M'uziğin görüntUde zaman zaman karşılıklı konuşmanın 
yerini alabileceği gibi konular, göz önünde tutulartik 

daha önce sözUnU ettiğimiz görüntü-müzik eşlemelı:n:·i 

yapılabilir. 

B) jenerik mi.izikleri, film ve slayt gösterimlerinde çc.tg

daş ve özgün nil zik kullanımları gerçekle ştirilebilir. Sözkonusu 

müzikler sUrekli değiştirilerak değişik görüntüler degişik müzik
lerle desteklenebilir. 

C) Dramatik ve belgesel öğeler ile birlikte mU zigin 

kullanımı, 6erek bölgesel gerek Türkiye genelinde özgün kültürel 
değerlerimizin görüntüleri müzik eşliğinde belgelenebilir. 

D) Çağdaş anlamda program geliştirmek için. deitişik 

kaynak yaratmada araştırıcı çalışmalarda bulunarak ve bu anlayı~
la yeni görUntU-mUzik programları Uretilebilinir. 

Yukarıda açıklamaya çalışılan konular ŞEKİL- 46' deı- göste
rilmiştir. 

Yukarıda belirtilmeye çalışılan model önerisi Türkiye 

Radyo Televizyon kurumu ile bUtUnleşik bir biçimde tamamlanıualı

dır. Aynı ya da benzer konularda yayın ve çalışmaları o lan 'l1R'l11
-

nin, yukarıda özetlenıneye çalışılan ıwdel önerisinde sistematik 

açıdan bir takım farklılıkları olduğu söylenebilir. 

Etkili ve kalıcı bir mU zik eğitimi ve iletişimi AÖF ve 

TRT'nin etkin ilişki ve i~birliği ile gerçekleşecektir. 

TRT ve Açıköğretima özgü yayım politikaları alıcı dul·umun

da bulunan birey, kUme ve kitleyi eğitim iletişimi bağlamında 

bilgilendirici ve eğitici doğrultuda olacaktır. Bu ise, müzik 

programlarının yanırısa müzik eğitim programlarınıtı, her iki ku

rumun U ni telerinde bulunan kitle iletişim araçları ile müzik kül

tUrUnUn geliştirilip, pekiştirici, açıklayıcı ve tanıtıcı e:u:rıaç

larla gerçekleşecektir. 
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ŞEKİL-46: Model Önerisinin Şematik Olarak Sın:ı.flunJıı·ııu~~n 
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Başka bir deyişle müzik sanatı ile tişimin, müzik eP i titııl. 
iletişim~ ile birlikte ve bUtUnleşik olarak dinleyici kitloyö 
iletilmesi öngörU lma li dir. 

Gerek radyo gerek telavizyanda müzik sanatı ve eğitiuri 
için planlı bir yaygın mUzik eğitimi prograrnı hazırlanabil:iı-. Kuş
kusuz sözü edilen eğitim iletişiın.i.nde yazılı gereçlerde bu ileti
yi destekleyici olarak bu sUreçte yer alabilecektir. 

TRT ile Açıköğretim FakUltesinin bu anlamdaki işbirliği. 
tUm öğrenim dönemlerinin yanısıra geniş kitleleri, başka bir de
yişle öğrenim sUreoinde olmayan yetişkinleri de kapsıyacaktır., 

Açıköğretim ve TRT olarak sözkonusu mo cielin bti tünleşik 
olarak dUşUnUlma si halinde ŞEKİL- 4ji' de görUlen bir şema düzeı:ı.

lenebilir. 

r----tt TRT 

iLETişiM 
ORTAMLARI 

AOF 

ŞEKİL-4"9-: TRT-AÖF Ortak Müzik İletişimi 

TRT ve AÖF 1 sinin Ureteceği gerek salt müzik programları 
gerek mUzik eğitim iletişimi programları karşılıklı olarak belir
lenecek ve örgUtlendirilecek politikalarla belirlenecektir. 
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Belirlenecek politikalarda amaç; hedef kitlenin mü:t;ik kül

türünü geliştirici, pekiştirici ve istenilen düzeye ulaştırılrııası 
olacaktır. 

Hazırlanıp geli§tirilecek programlar ~'RT ve AÖl'' stUdyold
rında yayıma hazır duruma getirilince önceden belirlenecek za~n 
ve yayın aracı ile (televizyon ya da radyo) kitlelere iletilecek
tir. 

Gün1JmUzde tek kanaldan televizyon yayını yapan TR 1r kucumu

nun gelecekte iki veya Uç kanaldan yayın yapacağı sanılillill-~tadır. 

Diğer kanal ya da kanallara, yaygın müzik eğitimi programları ha

zırlamada geliştir.ilmeye çalışılan müzik eğitimi iletişimi model 

önerisinden yararlanılabilinir. 

Yanısıra TRT kurumu ile kurulan ilişkiler sonucu, daha 

önce sözU edilen müzik kullanımları aynı amaç ve içerikte olmdk 

üzere yayıma alınabilinecektir. 

Bu amaçla, Dii ziğin yaygın eğitimde kullanılmasında belL:·

lenecek ilkeler ve politikalar şöyle belirle ne bilir. 

ı. Salt mUzik-sanat programları yeni yöntemlerle ele alın
malıdır. 

2. Genel niizik kültürünü geliştirici, pekiştirici yöntem

ler seçilmelidir. 
3. Gerek aescil, gerek görüntü eşlikli müzik eğitim prog

ramları arttırılmalıdır. 

4. Programlı, eğitim içerikli, açıklayıcı ve tanıtıcı yö
nU ağırlıklı programlar çoğaltılarak geliştirilrubli

dir. 
5. Beceri ve. bilgi kazandırıcı müziğin dolaysız kullanıııu 

sağ lanmalı dır. 

6. Mü zikle do lay lı iletişim kurabilme eğitimi verilmeli

dir. 
1. izleyicilerin doğrudan müzik eğitimi iletişimine katı~ 

lacak yöntemlerin, gerçekleştirilmesi amaçlanuıalıdır. 



\ 
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Yukarıda belirtilmeye çalışılan model önerisi ve uygulama

larının tek etkin yönetim ortamı "açık Universite" olacaktır. 

"Açık Üniversite ve uzaktan eğitim uygulaına
ları geleneksel eğitim sınırlarını genişletme ve 
bireysel ~ğrenmeyi gerçekleştirmeyi esas almakta
dır ( ••• ) Açık Univeraite ya da uzaktan eğitim 
uygulamalarıyle teknik evrim ile eğitim evrimi 
aynı doğrultuda birleştirilmektedir" ( 5). 

Çağdaş eğitim anlayışıyla uzaktan öğretim sisteminin is

tenilen dUzeyde gelişmesi açık Universite ile gerçekleşecektir. 
Gerek örgUn eğitime gerek yaygın eğitime getireceği eğitim ve 
öğretim olarak katkısının değeri bilinmektedir. Koüuya yaygıtı mü
zik eği tinli ve iletişimi açısından baktığımızda Türkiye • de böyltt
sine bir eğitimin etkili ve kalıcı bir biçimde gerçekle~rueoi ge

rektiğine inanıyoruz. 

MU zik eğitimi, bilindiği gibi, öncelikle sescil ile tiler

le programlanması gereken bir sanat eğitim dalıdır. Bu ise günü

mUzde en kolay olarak hazırlanacak eğitim iletişimi biçimidir .. 

Gelişen teknoloji bugUn müziğin sesli belge olarak hazırlanıp ge

niş kitlelere iletilmesini .olanaklı kılmaktadır. 

Sesli belgelerin yanısıra görsel olarak hazırlanacak mü

ziğin eğitimine ilişkin programlar ise bu iletişim sürecinin di

ğer bir boyutunu oluşturmaktadır. İşi tsel ve görsel olarak hazır

lanacak programlar, açık ü ni ver ai te nin üretim çalı şmaları içeri

ainde yer alacaktır. SözU edilen konunun nasıl ve hangi yöntellı.

lerle Uretileceğine ilişkin yaklaşımlar, Açıköğretim model öne
risinde dile getirilmeye çalışılmıştır. 

Teknik ve eğitim bağlamında bir bUtUn olarak hazırlanacak 
programların diğer kurum ve kuruluşlarla ilişki, eşgüdün.ı vo yö
netimi Açık Univerai tede gerçekleştirilecektir. 

Açık Universi te diğer üniversitelerden daha farklı lıir 

yapı iÇerisindedir. Yaygın mUzik eğitimi iletişimitli Ustlenect:k 

(5) CEVAT ALKAN, Açık tlniversi te, Uzaktan eğitim siBtemleriıün 
karşılaştırmalı olarak inceienmesi, Ankara 1981. 
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olan Açık Universitenin, sözkonusu biriminin örgütsel yapısının 
da daha farklı olacağı açıktır. ÇUnkU Açık Universitede yer ala
cak mUzik eğitimi biriminin, bugün mesleki alanda eğitim yapan 
kurumlar ve genel anlamda eğitim yapan ilk, orta ve lise öğreni
rnindeki müzik öğretiminden farklı bir örgüt yapısı olacaktır. 

En kısa tanınn.yla açık üniversitedeki müzik eğitirıı ve öğ

retimi hizmetleri .Wzik kUltürünUn geniş kitlelere ulaştırıln.ası 
amacını gUtmektedir. 

Kuşkusuz açık Universitede salt kitle iletişim araçlaı·ı 

yardımıyla böylesine bir eğitim ve öğretimin yeterli olmıyucuğı 

bilinmektedir •. Anc·ak müzik gibi, fonatik sanatın (duymaya yöne

lik) eğitim sürecinde kitle iletişim araçlarıyla sescil olarak 

dile getirilmesi, yazılı rnateryale oranla etkili ve işlevsel ola
bileceği düşünülmelidir. 

Yazılı materyalden yararlanma konusunun yanısıra, yüzyüze 
eğitim bu sUreçte kaçınılmaz olmaktadır. Bunun içinde Açık Üni

versite bünyesindeki bölgesel ve destek hizn~tler birirrl olan 

Akademik danışmanlık hi.zmet merkezleri, müzik eğitimi konusunda 
diğer eğitim iletişim ortamlarını oluşturacaklardır. 

Söz konusu merkezler açık üniversite bünyesinde yer alan 
öğrencilerin dağılımıarına göre, diğer üniversite, fakülte, yük
sek okul, halk eğitimi merkezleri, okullar ve sanat-müzik kuru

luşları ile sıkı bir işbirliği içinde olacaklardır·. t'Ierkezler 
sözkonusu işbirliği içinde müzik ko nusunda anıaşılmayan, açık lan
ması gereken konular, yazılı, sesli kaynak araştırn~sı ve özellik

le uygulamalara yönelik konularda etkileşimin sağlandığı ortamlar 

olacaklardır. 

Açık üniversitenin sıkı işbirliği içinde olacağı diğer 

müzik kurumları daha önce önerilen il-ilçe mU zik okulları ve böl

ge kanservatuvarları olacaktır. BugünTürkiye'nin çeşitli bölge

lerine 4ağılmı:ş Universi telerde kurulacak mUzik araştırma birim

leri, açık U niversitenin deatek hizmetlerini yerine getl.reu, mü

zik eğitimi ve öğretimini destekliyen diğer akademik ortamları 

oluşturacaktır. 
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Sözü edilen kurumların bulunmadığı yerlerde orta dereceli 

okullar ve mUzikle dalaylı ya da dolaysız iletişimin kuruldui:Çu 

Halk Eğitimi Merkezleri, mU zik eğitimi ve iletişiminin diH;er or
tamlarıdır. 

Halk Eğitim Merkezleri bugün Türkiye'de geniş bir örgüt 

yapısı içinde ve yaygın eğitim anlayışıyla çocuk-genç ve yetiş

kinlerin okul dışı eğitimlerini üstlenen ortamlardır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon kurumu Açık Üniversitenin yay

gın müzik eğitimi ve iletişiminde gerek ileti gerek uygulama ~la

nı olarak etkili ve işlevsel bir iletişim ortanunı oluçturll:akta
dır. Radyo ve televizyon yayınları kitlesel olarak müzik eğitimi-
ni yayıcı iletişim araçlarıdır. 

Birçok ileti görevlerini üstlenen kurum aynı zaıuanda yar

dımcı eğitim sürecinde de yer almaktadır. Yayın yoluyla-ki bura

da ııilzik yayımı-öncelikle radyo (işitsel olarak) ve televizyon 

(görsel ve işitsel) ile geniş alıcı kitleye müzik iletilerini 

Açık Uni ver ai tenin eğitim programları bağlamında ulaştırabilecdk

tir. Sözkonusu müzik yayımı, üniversite bünyesindeki mU zik biri

minin eğitim içerikli ve programlı yaygın eğitim anluyı:}ıyla ve 

yöntemleriyle üreteceği mU zik programlarının yayımıdır. 

Yaygın müzik eğitiminin üniversite bünye sindeki uzttk tan 

öğretim araçlarından (TV-Radyo-Basılı materyal vb •• ) iletilmesi 

diğer bir eğitim iletişimi ortam ve aracıdır. Konuyla ilgili 

yaklaşımlar Açıköğretim Fakültesi yaygın müzik eğitimi modelin
de açıklanmaya çalışılmıştır. 

Açık üni ver si te öğrencileri, yaygın müzik eğitiminde et

kin birer alıcı durumundadır. Öğrenciler bu süreçte kurulması 
olağan ilişkide mUzik eğitim ve ileti·şim sürecinin besleyici bi

rer kaynağını oluşturacaklardır. Eğitim sürecinde onların kura

caklar~ mU zik toplulukları (çalgı ya da ses), müzik konusundaki 

kUl tUr el do naıiımları, edinilen ni.1 zik bilgi ve be carileri zaman

la geniş kitleleri de kapsıyabilecektir. Bu ise gider6k toplum

da çağdaş ve evrensel mUzik anlayışının yaratılması ve yai~ıanma

sına neden olabilecektir. 
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Açık Üniversitenin müzik böltimünden mezun olanlar Şr~KİL- JO 
da gösterilen müzik eğitim kurumlarında, etkili birer eği

ti~öğretim elemanı olarak görev alabileceklerdir. 

Açık Üniversite yaygın mUzik eğitimi iletişimi sürecinde, 
aynı zamanda meslek içi eğitimi sürdürebilecek bir yapıya da su
hip olabilecektir. Meslek öğretmeni yetiştirmede, üniversite et
kin ve programlı eğitimle gerek orta~lise ve yUksek okul düzeyi, 
gerek danı~manlık markezleri ve diğer mUzik kurum ve okulları 
için eleman yetiştirmede Uratken bir kurum olabilecektir. 

Konservatuvarların müzik bölümleri, açık üniversiteyi eci
tim ve öğretim açısından besleyen mUzik sanatı iletişim ortamlu
rıdır. Gerek kuramsal müzik eğitim programlarının hazırlanmasın
da, gerek açıklayıcı, tanıtıcı, uygulamalı görsel işitsel eğitim 
programlarında, etkin birer mUzik eğitim iletişim ortamlarının 
kaynağını oluşturacaklardır. 

Bugün Türkiye'de bulunan konaervatuvarlardaki müzik eği
timcileri, Açık Üni verai te öğrencilerine do.ğrudan veya do lay lı 
eğitim hizmeti verebilecek destek ve yardımcı müzik iletişim or
tamları nın diğer bir kaynağı olacaklardır. 

Açık Üniversite, yukarıda belirtilen fiziksel v~ insan 
dUşUn gUcU olanaklarıyla örgütlendirilmesi gereken bir kurum ol
malıdır. 

ATATÜRK, "Türk mU ziğinde topluluklar kurunuz 11 derken, rni.l
zikteki gelişmeyi topluluklarda gören bir düşünceyi iletmek is
temiştir. 

Toplulukların ortaya çıkmasında belirli bir kültürel ile
tişime gereksinim vardır. Belli bir kültür birikimine sahip olan 
insanlar, belli bir amaç yönünde topluluklar oluoturabilirler. 
Açık Üniversitede, yaygın eğitim kanallarından, mUzik kültUrünü 
topluma aktar~caktır. Böylelikle, aynı kültürle ilişki ku:can ve 
belli bir eğitim sUrecinden geçen insanların, bir araya geler~k 
bazı topluluklar kurması ile mUziğin gelişmesi ve y-aygınlaştı
rılması sağlanmış olacaktır. Bu süreçte müzik kültürünün yunıı:nru, 
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yönetim ve örgUtlendirme bilgisininde kazanılması sağlana ctlktır. 
Dolayısıyla Universi teden . . yayJ.lan bu kUl türün içinden, 
müzik sanatına karşı tam, bUtUnleşik· bir yaklaşımda bulunulması 
gerçekle şe bilecektir. 

MUzikte topluluklar birer kültürel iletişim ortamlarıdır 
(örneğin çalgı toplulukları, ses toplulukları, orkeatralar, iki
li üçlU vb. gibi oda toplulukları). Ancak topluluğu oluşturan 
inaanların belli bir beceri ve kUltUrel donanımlarla yüklenmiş 
olmaları gerekmektedir. Örneğin iki kişinin müzikal ileti ı~im ku
ramama sı, diğer inaanlara sanat UrUnlerini istenildiği gibi il~
tememelerine neden olabilecektir. 

İşte bu bilgi ve beceriyi, oluşturulması gerekli müzik 
eğitim ve kUl türel iletişim ortamını hazırlayıcı görevi Açık Üni
versite Ustlenecektir. 

Açık Üniveraiteyi sözkonusu ortamı yaratmada, ülkenin bü
tün olanaklarını örgütleyecek, harekete geçirecek bir bütün ola
rak görmek gerekmektedir. 

ÖrgUn eğitim kurumu olarak üniversitelerin çalışmaların
da, böylesine geniş çapta bir işbirliği ortamı olamamaktadır. 
ÖrgUn eğitim açısından üniversiteler; sınırlı amaçlar, sınırlı 

insanlar, sınırlı yönt.emler ve işbirliği ile çalışabilmektedir
ler. 

Açık Univerai te ya da "duvarsız" öğretim ve yaygın eğitim 
içinde kUltUrün, bilgi ve becerinin geniş kitlelere yayılması 
sözkonusudur (6 ) • 

Üniversite içinde kitleye yayılan mUziğin bireysel, kün~

li ya da kitlesel örgütlenmeleri, naa.ıl ve hangi yöntemlerle ya
pılacağı Univeraite yönetiminin göstereceği işbirliği anlayışı
na bağlı olarak biçimlenecektir. 

( 6) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: 
İNAL CEM AŞKUN J "Yüksek Öğretim ve Yaygın Eğitim" Türkiyede 
yaygın Eğitim \Seminer Tebliğleri) E.I.T.İ.Akademisi Ytlyın
ları No: 138/84 Eskişehir 1975, s. 119. 
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Örneğin; Açık Uni ver ai te, Milli Eğitim .Bakanlığı ile iliş

kiye geçtiğinde, Türkiyenin bUtUn ilk, orta ve lise dengi okulla

rına sözkonusu eğitim~örgUn eğitim kanallarından yayılabilecek

tir. Böylelikle Universi te bünyesinde geliştirilen mU ziğiı:ı kUltU

ral iletişim ortamı, Milli Eğitim Bakanlığıyle ilişki kuruldu

ğunda Ulkenin bUtUn okullarına yayılabileoektir. 

Yanısıra yukarıda sözU edilen diğer kurumlar ve bu kurum
ların etrafında toplanan küme ve kitlelerin bu o:ı:•taınla ili~kiye 

geçirilmesi ile onların da mUzikle yapıcı bir iletişim içine gir
meleri sağlanacaktır. Başka deyişle mU zik eğitimi, bugün Açıköğ

retimda sUrdUrUlen İngilizce derslerinden çok farklı bir konu 

olarak görülmemelidir. İnsanlar ingilizceyi öğrenecekle:r::·i gibi, 

müzikle de yol gösterici programlarla, bu eğitimi kazanabilecek

lerdir. Ancak salt televizyon ya da radyo programlarıyla müzik 

öğrenimini sağlamak yeterli değildir. 

Kuşkusuz kişiden, bireysel olarak çalışma olmaksızın, Jtil
nızca televizyon izleyerek, radyo dinleyerek, ingilizce y&. da 

mUzik öğrenmesi beklenemez. Öğreticiden öğrenciye götürüleu mi.i-· 

zik dersi ile, hiç kimseden herhangi bir çalgıyı tam anlaı.ruyla 

çalabilmesi ya da istenilen mUzik kültUrUnU edinlliesi beklen~ruez. 

Ancak kişinin yol gösterici olarak sözü edilen eğitim ku

rumlarından yararlanabilmesi için kendi yetenek ve çalışrr~tları 

ile bUtUnlUk göstererek bilgilerini geliştirmesi gerekmektedir. 

Yaygın eğitimin kitleye dönük amaçları içerisinde insan

ların kendi kendilerine çalışmalarında, qnlara yardırncı olma sU
ı 

reci de vardır. 1 

ÖrgUn eğitimde bu konu hemen ttimilyle kurunıun sorumluluğun

da bulunmaktadır. Kurwn kişinin bu sorumluluğunu Uzerine alrr.ak

tadır. Örneğin konservatuvarlar kişinin mU zik öğretimini tUmUyle 

Ustlen~ş kurumlardır. 

Yaygın eğitimin böylesine bir iddiası olmamaktadır. Yay

gın eğitimin amaçları, herhangi bir çalgıyı çalmak isteyen, ya 
da topluluk kurmak isteyen kişilere yol göstermektir. Yaygın. 

'---------------- ----------
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eğitim, kişilerin kendi kendilerine, bu tür çalışn~lar yapmalu
rında, yardımcı olma, yol gösterme özelliği vardl.ı·. Kısaca açık 

Universi tenin kUltUrdeki etkinliği, yol göstericilik olarak özet
lenebilir. Önemli olan kişiyi desteklemektir. 

Türkiye genelinde Açık Üni veraiteden ya yılan müzik egi ti
mi birçok kent, kasaba ve giderek köylerinde bu kültürü edinen 

insanların, bir araya gelip, birtakım topluluklar, kurabilmeleri

ne olanak sağlıyacaktır. Bu insanlar birlikte birtıeyler söyle:ıri;

ye ve çalmaya uğraşacaklardır. ÇUnkü kendilerini bu konuda des

tekleyen, bir kUltUr kurumunun çatısı altında o kurumun desteğin

de olduklarını bileceklerdir. 

Kişinin yaşamı boyunca, gereksinim duyduğu en önemli güç

lerden biri, bir kurum ya da ki şi den alacağı özendirme, yönletı

dirı:ne ve deatektir. Kişi bunu gördüğünde ileri noktalara gide bi

lecektir. Sözkonusu yönlendirmeyi, Açık Üniversite Ustlendiğirl

de, Türkiye'de milziğin kültürel gelişimine çok büyUk katkı sağ

lanabilecektir.; 

MUziğin kendine uygun olan kUltürel iletişim ortamını, 

Açık Universite olarak tanımlayıp, sözü edilen eğitimin örgüt
lenmesi, dU zenlenmesi ve yayılmasına çaba gösterilma si gerekmek

tedir. 

Bu konuda, devletin de ilgili kurumlarını, bu ortama bağ

lamamız gerekecektir. Böylece kültürel iletişim ortamı ve disip
lini içerisinde bilinçli olarak müzikle iletişim kurmak, uğraş

mak isteyenlerin sayısı çoğalacak, ayrıca üniversite kültürünü 

de kazanabileceklerdir. ÇünkU mUzik sanatı yüksek düzeyli bir 

kUltUr ortamında yUcelebilir, yUkselebilir. Aşağı düzeylerde egi

tim öğretim.ve kültürel ortamlarda s&natJn gelişmesi, ileri he

deflere ulaşması gerçekleşemez. Sanat beslenemez, yoksul kalmaytı 

mahkum o lur. 

Yaygın: eğitimde kişi beceri ve bilgisini bireysel olurak 

ka.nı tlamak zorunda olup, kuruma fazlasıyla bii' sorumluluk götir

memektedir. 
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Sanat, bUyük ölçüde kişilerin isteyerek ağırlıklarını ko

yacakları bir alandır. Sanatın yaygınlaştırılmasında en. bUyük 

desteği, Açık Universitedeki yaygın eğitim verebilecektir. Müzik 

gibi bir sanat dalıyla ilişki kurmak isteyen, ancak bu konuda 

gerçek kaynak bulamayanlara gereksinim duydukları birtakım bilgi

leri, araç gereçleri sağlamada sözkonusu yaygın eğitimden yarar

lanılacak tır. Sonuçta UrUn yine kişinin kendi çabasıudan çıkacak

tır. 

ÖrgUn eğitimin içerisinde sanat eğitimi oldukça gUçtUr. 

Kişiye belli gUn ve saatlerde bir şeyler öğretmek sanatın nite

liğine uymamaktadır. Gerçekten sanatı kendisine meslek konusu 

yapmak istemeyen ancak sanatla ilişki ve iletişim kurmak isteyen 
amatör kişi ve topluluklarında, amatörce çoşkularının ve yetenek

lerinin değerlendirilmesinde başvurulacak tek kurum, yaygın eği

tim kurumu olarak Açık Üniversite olabilir. 

Açık Üniversite içinde mUzik iletişim ortamı oluşturulup 

ona bir eğitim fonksiyonu verilip müzik eğitim iletişimi iyi dü

zenlenir ve örgUtlenirse, mUzikle bağlantı kuracak olanların sa
yısı hızla artabilecektir. Bu konudaki diğer ınUzik kurumlarıylcı 

olan ilişkiler geliştirilecek ve bugüne dek duymadığıruız yt}rd 

yeteneklerle, yeni tavır ve denemelerle Ulkenin çeşitli yerlerin
de karşı karşıya kalınabilecektir. Böylece onların çok sayıdaki 
örgUtlenmeleri ile üst düzeyde müzik topluluklarına ve bi:ı.•çok 

kurumlara insan yetiştirme olanağı sağlanacaktır. 

Kişi bUtUn gün ki tl e iletişim araçlarıyla yapılan müzik 

yayımlarını dinleyerek herhangi ciddi ve bilinçli, düzenli bir 

müzik eğitimi kazanamamaktadır. Kuşkusuz duyumsal olarak birta
kım algılanımlarda bulunmaktadır. Ancak bu yeterli olamamaktu

dır. Yalnızca tek taraflı olarak algılanmakta ve etkilenruekte

dir. ÇUnkU yanaıma özelliği yoktur. Sözkonusu yansırranın kitle 

ileti!iim araçıarına doğrudan olması, tUmUyle olarıaklı değildir. 

Ancak sözü edilen yansıım, bir eği tiin kurıunu olarak, ün i verı:ıi tı;, 
ve bu kurumdaki öğretilli elemanlarıyla ilişkiler i:30nucunda oluı:,;cı

bilecektir. 
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Diğer yaygın eğitim .kurumlarında, örneğin Halk Eğitim Mer
kezle.ri ve bazı derneklerde sözU edilen e ği tim yapılsa bi ltı, yi

ne buralarda tek yönlU bir iletişim söz konusudur. Gösteri ve 
konser gibi ortamlarda mUzik iletişimi yanaıma değeri, ciddi bir
takım etkilerin ortaya çıkması bakımından yeteraiz kalabilmekte

dir. ÇUnkU bunlar mealekleşmemiş yansımalardır. Dinleyici, icra 

edilen mUzik konusunda, olumlu yargıya ulaşabilir. Dinleyicinin 

kUlttiral dUzeyine göre dinlanilen müzik iyi olabilir. Ancbk g~r

çekten bilimsel yöntemlerle donanmış bir eğitim sürecinden geç

miş kişi, aynı yargıyı paylaşrm.yabilir. 

Bu nedenlerle Açık Üniversitedeki, eğitilll iletişim ortaın:ı. 

yaratılmadan, sözU edilen yanaıma gerçekleşmiyecektir. 

Yaygın eğitim anlayışıyla, mUziğin iletilmesine çalışan 

bazı merkezlerde de yanaıma olayı istenen ölçüde değildir. Çünkü 

bu ortamlarda, eği tiınin iletişimi. sınanma sı gibi bir ölçme ve de

ğerlendirme yapılmamaktadır. 

Bir kurum meslekleşmiş bilgiyi iletirken; diğeri yalnızca 

meraklı, amatör olarak doğrudan insanın duygusal etkileniullerine 
açık bir tepkiye yol açacak iletileri verebilmektedir. Onun için 

mUziği yaygın eğitim ve iletişim anlayışı ile sUrdUrebilecek eği

tim kurumlarını arttırmamız gerekmektedir. Böylece insanımızın 

mUzikle eğitim iletişimi ortamına katılması sağlanabilecektir. 

Açık Universite, sözkonusu iletişim ortamı ve sU:recini 

Ustlendiğinde, meslekleşmiş bir mUzik eğitiminden geçmiş insan

larımızın sayısı artabilecektir. Doğaldırki bu sürt!çteu guçmi~ı 

insanların kuracakları topluluklar, sıradan topluluklardan daha 

farklı olacaktır. Dile getirdikleri müzik, Türkiye' nin müzik ya.

şamına önemli katkılar sağlıyabilecek.tir. 

Yansımasız mUzik ortamlarında, müziği yaratma, yayma v& 

iletme olanağı azdır. Ancak varolanların icrası vardır 1\:i; o du 

eğlendirioilik özelliğinden başkaca bir amaç gUtmeınektedir. Sö~

konusu icralar. fazlaca nitelikli olmayan sıradan icrulur olup. 

bir 11 ekol 11 görOnUmUnde olmayan icralardır. 
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Sözü edilen 11 ekoll3şmeye 11 Açık Üniversite içeriaindt: ulaı;ıı

labilinecek, yanaıma yaratılması ile istenilen "elcol" oluştu:cula
caktır. 

Açık Uni versi tenin, yaygın müzik eğitimi sürecinden geçt::
rek, genel müzik kUltürünUn yanısıra nitelikli dinleme kültürü 
edinenler, beste yapabilecek, mUziği tanıyacak, yoruınlıyabilecek 

belki bazı çalgıları kullanma eğitimini görenler o lacl::lktı.r:·. Kı U..:i

ca Açık Universite, üretici kültür üretip, bunları insc:ınlara i

letmede ana kaynağı oluşturacaktır. Yeni yeni besteci, icracı ve 

yarumcunun yanı sıra şimdiye kadar dinleyemediği biçimde, bi:r· kon
ser dinleyicisi yaratılması sağlanabilecektir. 

Herhangi bir insanın konser salonundaki dinleme sürecinin 
iletişim ortamı ve dinlanilen müziğin o insan üzerinde bırdktığı 

etki ile belirli müzik eğitim iletişimi sürecinden geçtikten son

ra o konser salonunda yer alan kişinin etkilenimleri arasında 

farklar olacaktır. Bu, tümüyle bir yanaıma olayıdır. Açık Üni. ver
sitede ki eğitim sürecinde edinilen ııilzik kUltürUnU ,o kişi, o kon

ser ortamında etkili ve bilinçli bir biçimde yansı tabilec8ktir. 

İcra konusunda, bilinçli yargı ve değerlendirmelerde bulunubile

cektir. Değerlendirmeleri, kişisel hoşlantıların ötesinde edindi
ği kUltUrUn ortaya koyduğu ölçülere göre olacaktır. 

Tüm sözü edilenler, tartışma ve öz eleştiri ortarrunı be

raberinde getirecektir. Tartışma, bilgi, beceri ve somut rasyo

nel ürünler üzerinde bir tartışma olacaktır. 

Kül tUrel geli~ıiıu ortauıı, tartışma ortarnında şekil. anlam 
bulmaktadır. Tartışma ortamının olmadığ:ı: bir yerde, kül türe! g~

lişmeden söz edilemez. Duygulanımler tartıQn~ ortamı yarataruıya
cağı gibi, soyut düzeyde kala bilmektedir. Bilgi, kül tür ve bili

min tUmü tartışma ile beslenirler. İnsanlar ancak tartışarak, 

yeni bazı düşüncelere, yeni değerlendirmelere ve yeni değer ya.r

gılarına ula şa.bi lir ler • 

.. Müzik, Açık Üniversite fonksiyanlarına bağlandığında, ar
tık yurt dU zayinde hemen her yerde tartışılabilen bir konu ola bi-
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lecek tir. Bu ise Türk toplumunun gelecekte mü zile tıanatındaki gc::;

lişmelerle yeni müzik kişilikleri ve müzik yaratılarını karvıu.u.

za getirebilecektir. 

Müziğin etkin bir sanat kurumu ve iletişim aracı olarak 

gelişmesinde Açık Üniversite önemli ve etkili bir ortamdır. Açık

öğretim Faktil te si bünyesinde ilk kez ıoo delleşmesi ön görülen bu 

dUzenin, en kısa zamanda Açık Üniversite ıoodeli içerisine dönü

şüp, orada müzik eğitim iletişim ortam:ı.nın özelliklerine uygun 

biçimde, yöntemleriyle, araçları ve gereçleriyle, ögretici ve 
öğrencileriyle belli bir örgütlendirilmeye gidilıııelidir. 

Böylece müzik yaygın eğitim kurumunun desteğini kazansın 

ve insanımız ATATÜRK'ün söylediği gibi müzik alanındaki 

gelişmeleri görüp, müziği bugün içinde bulunduğu rastgele et

kilenimlerden kurtarabilsin. 

Açık Üniversite içerisinde yukarıda sözü edilenlerin na
sıl, hangi yöntem ve uygulamalarla yapılacağı ayrı bi:r· inceleme 
konusudur. Konu olarak "Açık Üniversite İçinde Müzik b;ğitiminin 

ÖrgUtlendirilmesi" olabilecek ve belki de bir akademik tez konu

su olarak dile getirilecektir. 

M'ıJziğin sanat iletişim ortaım. olarak eğitim iletişiminde

ki hedefi; sanat iletişim ortamının yaratılmasıdır. Sanat ileti
şim ortamının özellikleri içinde en önemlisi belli sanat kül tü

rUnU edinebilmedir. Sözkonusu kUltürü edinmeda sanat iletişim 

ortamının birçok kaynak ve kanallarından yararlanılabilinir. 
ŞEKİ]:,...-'f8' d.$ görUldUğU gibi orkestra ya da çalgı toplulukları kay

nak, hedef ise dinleyicidir. Araçlar, çalgılar ve genel anlamda 

yönetim ise kanalları oluşturmaktadır. 

Yanaıma sUrecinde, yansımanın ·gerçekleşebilnıesi ıçın; sa

nat iletişim ortamnda eğitim iletişim ortamından geçmiş, bu kül

tUrU almış inaanların bulunması gerekmektedir ki o ortamda ger

çek sanat algisını alabilsinler. SözU edilerı eğitimden geçmeıniı:ı 

insanlar birtakım algılanımlarda bulunsalarda bu salt duygusal 

bir etkilenim olacaktır. 
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-ORKESTRA 

-ÇALGI TOPLULUKLM 

-SES TOPLULUKLARI 

... ... . 
MUZIK EGITiM 

SANAT KQTÜRÜ I::GiTiMi 
MUZIK SANAT 

DiNLEYici 
iL.E.Ti!:;iM ORTAMI 

ı------; iLETiŞiMi ORTAMI 
--j 

-DiNLEME EGiTiMi 

-ÇALGI ffiiTiMi 

-YÖNETiCiLiK ffiiTiıvıi 
-ARAÇ .GEREÇLER 

-YAZIL MALZEMELER 

ŞEKİL-~ B: M"uziğin Eğitim İletişim OrtaınınJan Sanat 
İletişim Ortamına Geçişi 

Müzik eğitim iletişimi ortamının amacı. sanat iletişim or
tamına gireceklerin eğitimi ve onların yetiştirilmesinin sağlan
masıdır. Bu, gerek dinleyici, gerek icracı ve yöuetici o larak 
bir eğitim sUrecini içermektedir. ÇünkU sanat iletişim ortaını.nda 
insanlar icracı, besteci ve iyi birer dinleyicidirler. üstelik 
mtizik iletişim ortamlarından biri olan konser salonlarının rr.ı.i.-. 

marları bile, bu eğitim sUrecinin geçmiş, ya da en azından bu ko
nuda bilgi, beceri ve deneyim edinmiş kişiler olrrıalıdıı:·. 

Sanat iletişim ortamının, bUtUn öğelerine uygun olarak, 
tUm ileti organlarıyle ve bunların ortaya çıkmasında uıü zik eği
tim iletişim ortamının oldukça önemli. sorumlulukları vardır. Söz
konusu ortamdan geçebilecek insanlar ŞEKİL-4~'de görüldüğü gibi 
daha özgün yapıtlar Uretebilecek. bunları icra edebilecek, yöne
tebilecek, örgUtlendirecek, gerçek dinleyici olabilecek ve iste
nilen mimarı yapıyı kurabileceklerdir. 

Kısaca, dinleyicisinden icracısına kadar, hemen herketSin 
o sanat iletişim ortamının öğelerine uygun davranışlarda, kayuu-

L__ ___________ ---·-·-
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ğa ve hedefe uygun birtaklm yanaımalarda bulunabilmeleri içitı, 

eğitim iletişimi ortamından geçmeleri gerekmektedir. 

ORGANiZASYON 

YÖNETici 

ÖZGÜN BESTE 

ı ÜRETicisi 
... 

MÜZiK EGiTı'M '- MUZIK SANAT 

İLETiŞiM ORTAMI ' iLETiŞiM ORTA 

T 
ICRACI 

DiNLEYici. YORUMCU 

MÜZİK- O"l.lL 
MiMARisiNiN YAPIClSI 

ŞEKİL- 1,.9..: Müzik Eğitim Ortamından Sanat İle tt ~ıirn 
Ortamına Geçişte Kazanımlar 

MUziğin Uatlendiği görev sanat iletişim ortanuna insan 
yetiştirmek ya da mUzik kUl ttirü donanımıarıyla iyi bir dinla yi

ci kitlesi oluşturmaktır. Gerçek bir dinleyici, başka bir deyiş
le gerçek bir mUzik alıcısı olduğu sürece, sözkonusu müzik orta
mı gelişebilecek, iletiler anlam bulabilecektir. 

Böylesine bir ortamın olmayışı halinde; besteci, icracıaı, 

yöneticisi, kurarncısı kısaca mUzikçisinin müzik Uratmesi bekle-
nemez. üretseler bile bunlar hemen hiçbir sanat va eğitim içeri
ği, işlevi ve etkinliği olmayan mU zik U re tileri olarak kala cak

tır. 
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Müzikle iletişim kurmada, müzik sanat iletii;)irıı ürtamla.ı.·ı 

etkili birer kaynaktır. Sözkonusu iletişimde kü çUk mü :<d. k toeluJ ulf
larıyla mU ziği iletmek ilk başlangıç olarak ele alııımalı.dıı·. Bu; 
icracılarla dinleyicilerin karşılıklı iletişim kurabilmele.ı:·i, ul

gı-tepkilerinin karşılıklı olarak ölçme ve değe:ı:•lendi:r·nıoleri açı

sından önemli bir başlangıç sayılabilir. 

Yansımanın anında ve sürekli olarak canlı kalcıbilmesilıc 

yardımcı almada, böylesine bir iletişim zorunlu görülmektedir. 

Küçük mUzik toplulukları (oda müziği vb. gibi ••• ) ile olu:,ii

turulacak kUçük dinleme ortamları; ka;rşılıklı iletişim kurabilııte

de etkin mUzik sanat iletişimi ortamları olacaktır. 

Zamanla böylesine iletişim ortamlarının sürekli dinleyici

leri oluşabilecek, yine zamanla iyi organize edilmiş müzik sanat 

iletişim ortamlarıyla mU zik topluluklarının sayısal olarak artıw

sı sağlanmış olacaktır. 

Dile getirilen müziğin önceleri küçük müzik kümelerin~ 

dinletilmesi, ileride kalabalık dinleyici kitlesinin oluşmasına 

neden olabilecektir. 

Az say:ı.da dinleyici ortamı yaratmadan ·çok sayı da dinle,yici 

ortamı yaratmak güçtür. Kişi küme ve kitleler daha geniş kapsamlı 

müzik toplulukları ile karşılaştıklarında; dinleme, anlama ve 

iletişim kurma açısından daha istekli olabileceklerdir. 

Yukarıda sözü edilen mUzik sanat iletişim o.L"tarıılarıın olutı

turmada bazı esasları şöylece özetliyebiliriz; 

- Dinle tilebilecek ölçüde yapıtlar icrCi edilme lüHr. Akı::ıi 

halde müzik iletileriyle dinleyici arasında i lt:: ti:}im ku

rulamıyacak, dinleyici iletileri al.rrıada zorlarıub:llı~(;;d;.: 
bu 

ve istenmiyen bir durum olan ;A ortamdan ayrılını..Hn ı:.;ijzko-

nusu olabilecektir. 

Yapı tl arın dinletilebilme sinde ölçü; kı sa ca i ltd i lt:ıı wi.h:.i

ğin (ilk kez karşılaşılan bir mUzik biçimi olabilir) unla;:;ılması 

gUç olmayan, ezgi, ri tim ve ton yapısının alı cı larda ger.ilirıı y·a-



i { 

~ı 

-253-

ratmayacak biçimde o lması, uzun ve tekrar· la nan müzik cünıla lerinin 

olmaması biçiminde açıklanabilir. 

- MUzik sanat iletişim ortanıında iletişim öncele.t·i u~ ı:ıct

yıdaki kişilerle başlatılmalıdır. 

- Dinleme ortamının (konumsal olarak) yaratılması r~tn·elcli

dir. Dinle yi cini n mü zikle iletişim kuracağı ortallUn ön
ceden yaratılmasında organizasyonutı kuruııısal yapı için

de düşUnUlmesi gerekmektedir. 

- Dinietiler küçük kUmelerle, değişik ortaınlardu yupılabi

lir (örneğin: küçük öğrenci kümelerine derslik 1 lokal vt .. 

gibi ••• ). Böylece karşılıklı (yüz yüze olarald mi.izik !jti

na t iletişimi kurulmuş olacak, yanaıma anında alına bile

cektir. 

- Dinleme ortamında dinleyiciye müzikle iletişim kurmada, 
dinleme öncesi ön bilgi ve açıklamaların yapılması ge

rekmektedir. Dinleyicinin konser ortamında dinle yı;;cegi 

mUziğe ilişkin birtakım teknilc ve kültürel bilgilerle 

donatılması gereklidir. 

Sözü edilen bilgilendirme dinletilen müziğe ilişkin açık

lamalarla olabileceği gibi, o konuda önceden hazırlanmış ytlzılı 

malzeme ile de yapılabilir. Böylece dinleyici anlatımsal kornU'I.ıc..l 

ulaşınada birtakım önbilgileri edinmiş olarak müzikle iletiı}im 

kurmaya çalışacaktır. 

Müzik anlatımları simgeseldir. Müzik in~anların ortakla~}a 
iletişim kurduğu duygusal bir ortamdır. Kişi herhanei bir resim, 

heykal gibi sanat yapıtını anlamadığını belirtebilir. Kişi anla

madığını söylemede özgürdür. Müzikte ·de beğendiğini ya da bagen

mediğini açıkça söyliyebilir. Ancak müzik seslerle, duyuşla, yo

rumla varolan bir sanattır. Duyuş ve anlatıma kişi sezgi gü cU yle 

ulaşabilmektedir. Besteci yapıtında birşeyler aktarmaya çalışmak

tadır. Ancak bu, plastik sanatlarda ki görUlme ilE; ul~'işıluıruyı::~tı 

bir sezgidir. Bu nedenle müziğin bir anıaşılma olayı o ldujd:u unu

tulmamalıdır. 
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Sözkonusu anıaşılma ise rrıU zik alıcısının mU ~ik sarıcit ile

tişim ortamından yanaıma alması ile ilişkilidir. 

Bu nedenle gelietirilebilecek bir konser dirıloyici ı:ıorıı.ü

cası, alıcıdan yanaıma almada yararlı olabilecektir. 

Sözü edilen sormaca, kişinin miizikle doğrudan ili\;lki ve 

ilgileriyle, mUzik sanat iletieim ortarınndaki duygulanım ve ilgi
lerinin değerlendiri~si, anlaşılması amacını içermektedir. Bü 

konuda hazırlanan konser dinleyicisi sormacası EK-' de' dır. 
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Sanat; belirli duyuş, görüş ve düşüncelerle oluf,lup biı}i.ırı

lenen, iletileriyle (ses, söz ve görüntü gibi) alıcı da yeni bir

takım duygu ve dUşüncelerin oluşturulması, yaratılması sUracidir. 

Kişinin kendisinde beliren bu etkilenimlerden bazı eonuçlaı.·u ula:ı

mas~da iletişim çerçevesinde sanatJ.n amaçlarından bi:ı::•irJ.j oluı}tuı·
maktadır. 

İletişim sanatı ve aracı olarak mü~ik ise, insanın vurolu
şundan bu yana ve özellikle günümüzde kitle iletişi:u~ araçltırının 

yoğun kullanımıyle sürekli karşı karşıya kalınan bi:ı:· olgu olrııtHJ

tur. 

Kendine özgü dil ve yapısıyla insanın duygu, düşünce ve 

davranışıarına seslenebilen mUzik sanatını; iletişim bağlaw.ındti 

onu bir duyuş, bir görüş ve anlayışla bir anlatım biçimi olarc-de 

tanımak, kavramak gereklidir. Müziğin iletişim-sanat içinde old 

alınması; kültür sürecinde ve iletişim boyutlarırıda onu, dinlcw0, 

algılama, anlama bunların ötesinde yaşaına ile mümkün olacaktır. 

Duygular arası işbirliği, müziğin diğer sanatlarla ilişki

lendirmesinde, daha değişik görünümleride beraberinde getirıııiş
tir. 

Müziğin doğal gelişim sürecinde onun ürücılerini tüketeı:ı., 

tüketirken yeniden üreten, onu dinleyerek birtakım anlarıı.lar çıku

rabilen insan, daha sonraları müziği geliştirmiş ve tam bir algı.

lamayla yorumlıyabilmiştir. 

Müziğin sescil iletilerindaki yorum ya da arıı:üizi, bize 

dinletil en yapı tın içerik ve biçimini yansıtmaktadır. Buradaki 

iletişim sescil simgelerle iletilen bir iletişim biçirrd oluıJ, 

kişiyi;· müzikal dinleme ve anlama, yaratı ve anla tını, mUziltı..>u 1 

yaşam ve zaman ile ilişkili nii zik iletişim boyutlar1.nda kHvrc1Jiu:ık

tadır. 
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M'uziğin iletişim sürecindeki anlatım ve ileti biçiınlel'i 

konusunda ne kadar bilgili olur ve alıcıların tepkisini ( yeını:ııwa) 

ne kadar iyi gözlemliyebilirsek, iletişim olgusunu o lmda:c iyi 

kavrayıp, geliştirebiliriz. 

Eğitim; kuşkusuz bu anlamda müzikle iletişim kurt.ıbilmeni.n 

ana kaynağıdır. Bu süreç eği tim-öğre.timde ki iletişim ve ki :ı inin 

mUzikle dolaylı ya da dolaysız ilişki ve ilgileri ile biçimleüe

cektir. Eğitim öğretim sürecindeki müzik ilişkileri kendiliğüı

den oluşan iletişim biçimleri olduğu gibi, belirli eğitim prog

ramları ile düzenlenen iletiııim biçimleri de olabilir. 

MU~ik eğitim ve öğretimi; bireysel ve kümesel iletişim 

içerisinde yaşanarak, uygulanarak (çalma, söyleme ve din lı.;; me), 

do lay lı ya da dolaysız olarak kurumsal dU zlemlerde ve belli öi;i:ı·u

tim düzeylerindeki eğitim iletişim yöntemleri ile sazlanaLilir .. 

Çeşitli öğrenim dönemlerinde kişinin müzikle i1etişinı kur

ma ve wzikal verilere ulaşmada, bazı bireysel f&rklılıkları ült1-

cağı doğaldır. Bu iletişim farklılıkları; dolaylı olarcık ul6:ılc.ı

ma, dinlediğini anlıyabilme, dolaysız olarakta besteyi yorumlıya

rak (çalma, söyleme ya da yönetme) iletme ve genı:üde müziğin 

yaşanma sı ndan doğan farklılıklardır. Yanısıra Türkiye • de mU :?Oik 

öğretim ve eğitimi ile iletişiminin tarihsel süreç içeriaind0ki 

görülen farklılıklarıdır. 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri, müziği kendi ya:}Hı.-1 ve 

toplumsal yapıları ile ilişkilendirmişlerdir. Tarih içinde mi.i::ük 

eğitim, öğretim ve iletişimi tarihsel, toplumsal ve kül ti.irel gı.:;

lişmeler ile biçimlenmiştir. Değişen mUzik eğitim ve ilötiı~iııı 

yöntemleri, müzikteki yeni anlayış ve düşünceleri berü be:r-iudB 

getirmiştir. 

İletişim aracı ve sana tl. olarak müzik; eğitim ve öğ:cetirı~ 

süreçleriyle koşutluk gösterdiği ölçüde işlevsel olacaktır. Llü

ziği iletme de; kitle iletişim araçlarındaki müzik progr~.i!Iıl:u·ırnn, 

genel eğitim programlarının içerikleriyle birliktelik göuttırınesi 

gereklidir. Böylece mUzik kaynakları, alıcıda algılanu::ı, aııld.ınu. 

tanıma ve öğrenmeyi pekiştirici nitelikte olacaktır. 
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Türkiye'de müzik eğitim, öğretim ve yaşamı iletiuim ba 1~li.l

mında okul öncesi dönemlerden başlayarak, tüm yar_.ıam bo ytınca be

lirlenecek etkin politikalar ve eğitim programlarıyla kitley0 ile

tilmelidir. Sözü edilen eğitim ve öğretimin bir bölünıi.i müzik ku

rumları ndaki öğretim programlarıyla biçimlenmitıtir. Bu kuruml&r 

bugün, mesleki müzik öğretimini üstlenen konservatuvarlar Vö mi..i

zik öğretmeni yeti~tiren müzik eğitim ve öğretim ktu·umlarıdır. 

Gerek eğitici gerek sanatçı yetiştir en bu kuruiJüar mü zi(in 

kişi ve giderek topluma iletilmesi ve eği ti lme sinde i..in6mli bil· 

görevi sürdüren eğitim ve sanat iletişim ortarularıdır. 

Türkiye' de yüksek öğretim yapan kurLUn ve kurulnşlar·ın ııJ.i-

ziğe yeni bir eğitim ve iletişim biçimleri lca~andı.r·m.üarı bu~.:.·Un 

kaçınılmaz olarak görülmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında Eskişehir İ.11 .İ.Aıkı:tdeınisi, İleti•)im 

Bilimleri Faktil tesinde n, Ara dolu Üniversitesi Açıköğret iw l•'c.tkü lt e

sine kadar ve bugünde sUrdürülen müzik eğitim ve iletir;imi; örısün 

ve yaygın eğitim öğretim sürecinde bir iletişim biçimi, kültü:ı:· 

ve sanat dalı olarak ele alı nmaktadır. IvfU zik, gerek ku:raLa:Ju.l ge

rek uygulamalı iletişim biçimlerinde yer almakta ve yapılan ça

lışmalarla müzik iletişimine birçok katkılar getirilmektedir. 

Müzik eğitim ve iletişiminin Türkiye genelinde teliıJti.ı·i

lip yaygınlaştırılması için, yukarıda sözü edilen ktu'umlarııı ür

gün mUzik eğitimlerinin desteklenmesi gerekmektedJ.r. Bu iı;ıe ıuü

ziğin ''yaygın eğitim" içinde ele alınıp, geniş ki tleleriu bu· ocı

natla eğitim bağlamında iletişim kurabilmeleri ile uıi.imkUtı ola cuk

tır. 

Bu da, gerek Anadolu Üniversitesi televizyon ve radyo stUd

yolarında gerçekleştirile cek yaygın müzik egi tiıni prog:ranıları, 

gerekse TRT kurumu ile kurulacak işbirlici sonucunda gerçek.te:,oe

bilecektir. 

Türkiye' de yaygın eğitim alanında mü zj.k eğ;i tim v ~~ S::itW t 

iletişim ortamının örgütlendirilmesi, mü ziğiınize yeni iletü .. üuı 

boyutları getirecektir. 
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SözU edilen iletişimde ve mU zik sanat iletişim ortauılLtı·ı
nın yaratılmasında, müzik eğitim iletişimi ortamlarındaki çalgı 
çalma, şarkı söyleme, mU ziği dinleme, algılama, anlama., tanııı:ı.;1 

eğitiminin ve üretilen bestelerin topluma da iletilmesi; ocıla:rıu 

da bilgilendirilmesi gerekmektedir. Böylece mUzik kültürü ile gB

nelde ulusal mU zik kültUrUnUn koruyucu ve geliştiriciler-inin or

taya çıkması sağlanmış olacaktır. 

Bu ise 

- Yabancılaşmanın önlenmesi, 
- Diğer ulusların (özellikle Batı) mU zikleri ilö ili ::;ıki 

ve iletiŞim kurma, onlardan. yararlanma, 

- Ulusal kültür içerisinde beğeni düzeyi yüksek yarat-ılar

la mUzik alanındaki boşluğun giderilmesi 

gibi sonuçları beraberinde getirecektir. 

Müzik, toplum kültUrUnUn o topluma sunuş biçirıılerindeıı bi

ridir. Müziğin benimsenmesi ve kabul edilmesi ile müzikle iB"tütü

len ön ya da ilk iletişim köprUsU kurulacaktır. Yabancılaşma tup

luınun mUziğini kabul etmemesi, iletişim kuramamasının bir sonucu

dur. 

Müzik gibi son derece devingen (dinamik) bir sanatıtı yooz.

laşma göstermesi ve bu dur\~un giderek artması, toplumda be2eni 

düzeyinin tümUyle düşmesine neden olacaktır. Bu da her türlü dav

ranışları ve tutumları olumsuz olarak etkiliyebilecek bir dıu~u.LU

dur. 

Varlığını yansıtacak müziğin olgunlaşıp gelişmesi, toplum 

olarak onunla istenen iletişimin kurulıwsıyla mümkün olabilir. 

MU.zik toplumun tUmUnUn benimseyip, ilişki kurduğu bir sanattır. 

Müzikle istenilen ölçülerde iletişim kurulamaması sonucun

da ulu$lar, ezgilerinden kopma tehlikesi ile karşı karşıya kala-
bilirl~r. Kişiye bazı de~erleri verebilmek ve kazandırn~k için 
toplumun mU zilcle aralarındaki iletişim kanallarının açık oLuası 

gerekmektedir. B·ı.ıradaki kanallar müzik e ği tim ve sanat i lt: til;liiıı 

ortamiarındaki kanallardır. 
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SözU edilen bu ortamlar, aynı zamanda birer müzik lmynö

Bunlar; bilinçli, çağdaş e.ğitim anlayış ve teknolojiuiy-

le donatılmış müzik eğitim iletişim ortarnları ile topluul.d milzi.ii

mizin iletilmesinde her türlü iletişim biçimlerinin denenı.:ıcei;i 

mUzik sanat iletişim ortamlarıdır. 

Kültür öğelerimizden biri olan niiziğimizin çağdaş eğitim 

teknolojisiyle iletilmesi gereklidir. iletirken toplumun müzik 

konusunda eğitilerak bilgilendirilmeai, sunulan müziğin niteliiii

nin yUksaltilmesi ile kUltUrel donanımların alıcı kitleye kazar.ı.

dırılmasıda sağlanmalıdır. ÇUnkü müzik; insanı, toplumu v~;;; di

ğer toplumları anlamada, kUl tUr ve kUltürleri tanım ve işoirli

ği kurmada etkin bir iletişim sanatı ve aracıdır. Bu iletişimin 

gU cU ise; mU zik iletişiminin eğitim ve sanat sürecinde ve bu sü

recin sanat ve kurumsal yapısının tanınması ve değerlendirilmesi 

ile ölçUlebilir. 

Kuşkusuz bu sürecin gerçekleşmesinde; toplumsal kültürUıuü
zUn bir U rUnU olan mU ziğin eğitimi ve öğı·e·timinde;. bazı kaynaklar 

denenmelidir. 

Çağdaş eğitim teknolojisinin bir boyutu olan uzaktaı:J. öğı·e

tim; mU ziğin öğretim, kullanım ve yayımı ile iletilerin kazandı

rılmasında bir kaynaktır. Bu kaynak; kişinln mUzik kUl türünün 

dalaylı ya da dolaysız biçimlerde zenginleştiı•ilme.si ile iletü}i.uı 

kurmada, bazı bilgi ve becerileri. kazandırenada etkirı bir gör·0vi 

yerine getirecektir. 

Bu açılardan bakıldığında, Türkiye genelinde mü ziC;i bi:ı.· 

iletişim sanatı ve aracı olarak görmek, iletmek, iletirken etiit

mak ve öğretmek, bunu kitle iletişim araçlarında sorrıutla~:'tırmak 

gerekir. 

Türkiye'de müziğin genel anlamda anlaşılmaı:n, tıu~ıku bil· 
deyişle eğitim anlayışı i. çerisinde yaşanınası, bugün iı_-;t t;rıilen öl

çülerde değildir. Yükseköğretim kurumu olarak Univ8ruiteler, 

kitle iletişim ve benzeri iletişim araçlarıyla, ec i tim- ı::ıana L iı,~0-

rikli müzik programlarıyla müziği geniş ki tlelert.: j_letı.:ı bj_).j rlu:c. 
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Bu, "Açık Üniversite" de uzaktan eğitim teknoloj iui uygu

lama ve programları ile gerçekleşebilir. Böylece eği tirıü duhu dti 

genişletme olanağına ulaşabiliriz. Sonuçta, geniş kitlelerin ruU

zikle daha rasyonel biçimlerde iletişim kurabilmE:leri L::ıe:ı;~lunııu..) 

Oll.U'. 

ATATÜRKÇÜ DÜŞUNCE VE İLETİŞİM BAGLAMINDA ULUSAL lilÜZİK Al~ LAYIŞI 

Atatürk 1 ün bilimde, teknikte olduğu gibi güı.el scwatlı.u·dd, 

özellikle mUzikte, "Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine ult:tç

ması", bununda öt~sinde "çağdaş uygarlık düzeyinin üstünt: çıkaı·ıl

nıasın isteği ,Tüı"k ulusuna göstermiş olduğu ana düşünce VEı a nlayı

şı doğrultusundaki hedefleridir. 

AtatUrk 1ün Türk müziği konusundaki ilke niteliğinde olan 

özdeyişleri, uiJ ziğimizin çağdaş uygarlık dU ze yine ulaştı rı lrıJC~bıtıa 

ilişkindir. Bu çizgideki düşünce ve anlayışını 1934 yılında Büyük 

Millet Meclisi 4.dönem 4. toplantısında şöyle dile getiruıi§tir. 

"Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde ulus gençliginin 

ne tUrlU ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapı lmaktadır. 

Ancak, bunda en çabuk, en önde götürülırıe si gerekli oları ~ı.ılirk 1\lu

sikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musi.kid d det;i:~dlc

liği ala bilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinle tilıık: yt: yc.::lte nil en 

musiki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktıı·. Bunu açık~:1:1 biLı•e

liyiz. Ulusal ince duyguları, düşUnceleri anlatan. yüksek döyi.;:_;~

leri, söyleşileri toplamak, onları birgUn önce, gtınel so n ıuu..-:d.ki 

kl.U'allarına göre işlemek gerekir. Ancak bu dU ze yde ır ürk uluuul 

Musikisi ytikselebilir, evrensel musikide yerini Cilabilir. Kültüı·· 

İşleri Bakanlığının buna değerince özen vermesini, kwmuııu1 du 

bunda ona yardımcı olmasını dilerim"~ 

A tatUrk, Türk müziğinin ulusal kültür içindeki yı;;ri va 

önemini çok iyi bilen ve mU ziği kül türü n temel öğelerinden biri 

olduğunu savunan görüşlere sahiptir. 

Bu görUş ve anlayış içinde, müziği iletişim ba~:ıann.ndu ele 

alarak bazı sonuçlara ulaşabilmek; A tatürkçU nıU zi.k dU şüncesirıl.n 
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ortaya çıkaracağı ilkeleri anlamak ve kavramakla mümkün ola cuk

tır. 

Müziğin eğitim iletişim ortamlarındaki kayrJ.Cığını; onun 

"ulusal ince duyguları, dUşünceleri anlatan, yükı:ıek deyiı)lleri, 

söyleşileri toplamak" özdeyişinde görebilir, toplıyabiliriz. 

Bu anlayışla müzik; içinde bulunduğu toplwuun bu özde yit.>i 

içeren ve bir anlatım biçimi olan ritmini taşımalJ, il~tm~lidir. 

Oysa bugün geniş kitlelerin duyumsal olarak dinl~digi, pi

yasa müziği olarak adlandırılan "arabesk" ve .değişik biçiü.ılcriyle 

anılan tUrleri, yaratıcı, çağdaş ve kUltilral gelişmeyi yanı;ntnıa

yan, iletmeyen, kısır bir yaşam biçiminin müzik iletile.c:i ı:ı.i yan

sıtan bir görünümdedir. 

Kişinin içe dönük, kapanık, sosyo-psikolojik olarak ya~ıoıı.a 

kUskUn müzik-söz iletileri; bugünkü Cumhu:t:•iyet toplur.ııunnu yaşam 

ritmini taşımamaktadır. 

Müziği yaşamak, onu yalnızca bir eğlence aracı ve ı:ıauatı 

olarak görmek değildir • .Müzik bir iletişim biçimi olu.ıasının yaılı

$ıra, aynı zamanda eğitim sürecinde ve top luruun çeşitli y-,u·u tıcı 

yaşam, alan ve biçimlerinde dile getirilen ve gelis;t:i:c·iletı bir 

sanat dalı olarak görülmelidir. 

Bu açıdan bakıldığında, genç Cumhuriyet top luı:.:ıunun wU zi~2i; 

çağdaş anlayışla donatılmış, toplum yaşamına özgU, en özgün ve 

zengin ulusal duygu, dU şü nce ve de yi şleri n bir bütünü olınalıLiı.r.· .. 

Yeni arayışlar, denemeler ve diğer gelişkin müziklerden yaraı:· lan

ma ile esinlenmeler; kendi ulusal kUltürümüze koşut ve katın. ı:<~o::

tirecek bir türdelci müzik kaynağını da oluştu.rabilecektiı· .. 

Müzik; kişiye, topluma yaşama sevinci verdiij;:i, yanıf:lıra 

yaşamı beslediği, desteklediği ve güçlendirdiği ölçüde Lü· ileti

şim sanatı ve aracı olarak toplumca yaşanabilecel~tir. 

Yukarıda sözü edilen özdeyiııi, "genel son rnufl:i.k:i. kuı. ... c.ülo.

rına göre işlemelc" le eğitim ve sanat :iletiı)irrı:inin Hıü:d.k iü:ti 

kanallarındaki eğitim biçimleri belirlenecektie. 
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AtatUrk; böylece kendi külti.irel öğelerimizden yararlarınrak 

Türk Ulusal müziğinin en son müzik kurallarına göre iı,;ılenmc.ıui ve 

müziğiznizin diğer ulus müzikleri ile ilişkl ve iletişimiylo ljv::.·t:n

sel müzik içerisindeki yerini alacağını vurgulamıştır. 

Ulusların sanat-müzik beğeni düzeyleri onlurın duy2:u, JU

şünce, ruh ve benliklerini yansıtmaktadır. Ancak, evren Gt::l bir 

olgu olan, teknik; uygarlığın ve bilimin bir sonucu olup, her 

ulus için ortaktır. Bu nedenle hemen her konuda ve alunda bir Lü

tün olan uygarlık ve gelişmeler, ulusların ı:nuıat ve mU:ülc bi..:.~Lü

lerini etkiliyebilnıiştir. Çünkü bir ulusun her konudel oldni:i;u e;ibi 

sanat yaşamıda zaman ve mekanda durağan olmayıp, sUrekli gelif)we, 

iletişim ve etkileşim içeriaindedir. Müzikçiler; uluslarının gı:::

leneklerine uymak ve onları korumakla birlikte, önceleri y<.••.F:uuıı:.;' 

bu gelenekleri sürekli yinelemeleri yer.ine, bunları çağdaQ veı·i

lerle bes le yere k Uretmeli, iletmelidirler. 

A tatUrk yine bir özdeyişinde bunu; 11 Ki~>iliğinizi koruyuıı.; 

ama Batıdan da, ileri bir millete gerekli olan şeyleri alın. ·~{<.1-

şayışınızı bilime ve yeni dUşüncelere uydurun. Siz bunu yupma~

sınız, gUnUn birinde onlar sizi yutar. 11 diyerek, diğer uluula.rla 

ilişki ve iletişim kurup, bilime ve üretilen yeni düşüncalerb 

açık bir ulus yaratılması düşünce ve anlayışını dile getirwi•Jtir. 

Kaynağı taşıyacak araçlardaki ile til er; çağdaş ei:ti tiD1 ile

tişim ve yayım anlayışıyla kitle iletişim ve diğer iletiçim urrlÇ

ları, konser, gösteri gibi kanallar ile hedef ve amaca göre bi.çim

lenecek iletilerdir. örneğin; orkestraların ko.nser ve gösterlle

rinde ilk amaç orkestra ya da topluluğun tanı tımının yanısıra, 

özgUn bestelerin hedef dinleyicilere ho ş gelen onlar·a daha yakın 

olan ezgilerle iletilmesi olmalıdır •. Müziğin iletilmeıündu böyle

sine özgün yapıtlardan yararlanma ile amaca ulaşılacc:ık v-a hC!def

le istenen ön iletişim kurulmuş olacaktır. 

Hedef; insan, toplum, kısaca ulustur. Amaç; ulusım gü zel 

sanatların bir dalı olan mUzik konusunda ilerlemesi, değiıyiklik

leri algılayıp kavrayabilmesi uğraşının verilmesidir. 
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Müzik iletileri birçok yayını araçlarıyla kitle ye iletil

mekte olup, en etkin olanları kitle iletişim araçlar·ıdır. 'l't:kno

lojideki gelişmelerle bugün hemen herkesin mü zikle ilişki kurıua

sı sağlanmıştır. Ancak bu iletiler kimi zaman olllilllu ve istenilı.::n 

yönde görUlüp yayım kuruluşlarınca korunmakta, kimi zaman ise sö

zü edilen koruma gereğince uygulanmamakta, bazı çelişkiler görül

mektedir. Devletin, polis radyo sundaki müzik yayımı po li tikatıı 

bu konudaki uygulamaya bir örnek olarak verilebilir. 

Geniş kitlelere seslenebilen televizyon ve radyoııuıı, özı:::l 

yayımcılığı kurma ve teşvik edici çalışınalarını Laı;latıp, korun.a 

gerekliliği kendiliğinden doğmaktadır. Ancak buı·ada unutul11ıcııı~sı 

gereken bir konu; eğitim ve yayım kurumlarının her türlü yoz nıi.i

zik yayımını önleyici ve denetleyici görevi Ustlenmesi Vtj buını 

sürdürme ai dir. 

MU ziğin iletişim süre c inde, 11hedef 11 duruıııuudalü diıılt.: yi ci

den yanaıma alınması kaçınılmazdır (konser dinleme ı:;o:cma cas ı bn 

konuda yardımcı olabilir). Yanaıma alınamaması hedef kit lı;:; yi vu 

iletişim kanalını bo zabilecektir. Örneğin; 1985 ı te 'l'R'l1 III ı dt:dü 

müzik yayımında, önceden belirlenmiş dinleyici kitle, i:JOtıl'c.ülan 

uygulanan yayım politikasıyla bozulrauştur. Araç, hedefi bul6n.u

maktadır. Bir ya da birkaç tUr müzik yayımından, diğer birçuk 
mU zik tUrlerinin yayımı na geçilmiştir. D ii.:!: er ıu.ü zik yay ı ın küw.tlLı

rındaki al1.cıda, zaman ve mekanda ınüzikle iletişim knramaııı.a.!ct&

dır. 

AtatUrkçU mUzilc düşünce ve anlayışına bali.;lı olarak miizik 

eğitim ve sanat iletişim ortamlarında, müziğin işle rul.iB si ve özı:.::n 

gösterilmesi, kendisininde belirttiği gibi, devlet poli tilmla:cı 

ve kamununda yardımcı olması ile biçimlanecek 1l'Ürk ınü zi(d.nin, 

evrensel mUzikte yerini alabilmesi gerçekleşecektir • 

. Ulusal müziğin çağdaş eğitim ve sanat aıılayııjıylLı (;L~ <.:tlın

ması, işlerligi ve sUrekli liğinin sağlanmasında, so:r·ımüu.lukluı· 

politikalar açısından, devlete dü şrnekte dir. 

Hemen her politika kurumsal görevler le yü :cU ı·. f,Jli ti.k;~ ~ 

tanımıara uygun olarak, onları yürütecek kıırııml..sırında g;5r~::~v t;;ı.-
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nımlarının yapılması ile belirlenecektir. 

Konuya sanat eğitimi açısı ndan baktığımızda baz:ı. sor1.uıl:u·

la karşılaşmaktay-i z. Örneğin; bugUn ( 1985) ortaö11~re tiuı {tiselerdc) 

müzik dersleri kaldırılmış, ya da seçmeli bir derl:3 durıunıwa gel

miştir. Lise düzeyine gelen bir gencin, müziksiz b1.rakılnBsı, i.ıiı ... 

politika sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ise "mi.izigi ö

nemsememek,önemsetmemek" gibi bir sorun olarak görülebilir. 0yu?:.J. 

sanata-müziğe en çok gereksinimi olan bir çağda, gencin mtbiktl-m 

koparılması, Atatürkçü sanat anlayışına uymamaktadı:I'. Atatür·k'üu 

sanat konusundaki ."Sanatı olmayan bir ulu~un hayett aarı.ıarlarınd< . .uı 

biri kopmuş demektir" özdeyişi unutulmamalıdır. Saııat-ıüüzilc e~;i

timi, izlenen politikalarla bu özde yi şin dışında kalııu.ı.rtır. Su

nat dersleri, bu arada müzik ders i, eğitim ve iletiı;,>i.:niıı dı o..•ıı!dct 

tutulmuş, rolü, işlevi, halkın, toplumun gözünde öne!llBizlegtiril

miştir. 

Müzik eğitim ve sanat iletişim kurtunları, politikularını; 

müzik sanat ve eğitim iletişim ortamlarındaki kaynalı., karı<.:ll, cn·dc: 

ve hedef bağlamında belirlemelidir. 

Ancak birazdan açıklamaya çalışacağınu. z bu po li tikala:r-ır.ı. 

belirlenmesinde; iletişim sürecindeki ileti ve yansın.ıd ü~~el..:::ci

ne ilişkin kimi ilkelerin de belirlenmesi gerekmektedir. 

SözU edilen ilkelerin ve politikaların belirlenm8sine ili:;;

kin iletişim şaması ŞEKİL- 50' de gösterilmiştir. 

Atatürkçü müzik anlayışındaki iletişim sUr-ecinde kuynuü: 

(müzik); çeşitli iletişim kanallarından ki tl e iletişim ya da di

ğer ileti araçlarıyla yine kanaldan hedef (toplum) alı cı ya ilö

tilmektedir. 

Bu süreç AtatUrkçU anlayışın yönetim ve politikalarını 

belirl~medeki ilişkiyide içermektedir. İleti ve yatHn.ma ilkt;le

riyle kaynak, ·kanal, araç ve hedefle belirlenecek politikalar; 

mUzik eğitim ve sanat iletişimine bazı katkılar gı:ıtirecckti.:e. 

İleti ve yansımaya ilişki. n kimi ilkeleri şöylec:e b·:~lirte

biliriz. 
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[;;TÜRKÇÜ MÜZiK ANLAYlŞI VE iLKELERi 

ILETI 

KAYNAK 

(müz.ık) KANAUQUKl KANAL <OLUK> 

YAN S IMA 

HEDE~ 
( toplu~_j 

ŞEKİL-50: AtatUrkçU Müzik Anlayışı, İlkeleri Vt:; Poli.Ukala:r· 
Bağlamında İletişim 

iletiler 

- Müzik ile insan arasındaki ilişkiler, do[~al ileti ilkt:::lt:Jri olu

rak ele alınabilir. Kaynaktan çeşitli kanal ve c.1raçlarla il~ti

len mUzik; bireysel ve kümeli olarak dinleti artarnlarında insa

nın doğal mUzik yapısıyla koşutluk göstermelidlr. 

- Kaynaktan gelen iletilerdeki mU zik; toplu.murı dogal ınU zik yc.ı;}u

mını zenginleştirici, pekiştirici, geliştirici va e~;iLlci td

telikte oln:alıdır. Böylece ulusal Il:Jlizik iletiltır-i ~vr·ensel ruiJ

zik iletileriyle benzerlik gösterebilecektir. 

- İletiler, insanın nıUzikle iletişim kurmasında ve istenil,::n Jle

tişim do nanımıarı nın kaza ndıı·ı lmasında, eğitime yönt:liJc yürıt:eıu

leri içermelidir. 

- İletiler; belirlenecek iletişim ve hedefe yönelik oınaçlur uu~

rultusunda ve gerek çalgı-ses gerek söz olaı·ak hedefj yUk::ıek 
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beğeni dUzeyine getirebilecek biçimlerde hazıı·lanm.:.ılıdır. 

- Müzik iletileri hemen tüm kanal ve iletişim araçları.w:ia, ayn.ı 

amaç ve politikalarla belirlenmelidir. Böylece h~ d efi n kül ı;ür·el 

donanımlarında çelişkiler yaratılmayacak, yanı.ı:ıır<.ı besleyi.cj. 

ve geliştirici özellikleriyle hedefin e~itim ve sanat ilbti~im 
ortamlarında belirli düzeylere getirilebilmeleri sağlanHG :} ola

caktır. 

- İletilerin açık, anlaşılıı· ve çözümle ne bilir biçinıle:cdt.: o lıılUuı, 

hedef alı cı yı bazı somut sonuçlara ulaştır-a caktır. lJ(jyle ctı ho

deften bazı yanaımaların alınması sağlanını ş olacaktır. 

Yansınıa 

- Müzik iletilerinin iletişim sürecindeki; kaynak, kunal vu aı·ti(J

larla bir bütün oluşturmadaki ilişki ve uygunluğu, aytn zcwıc;in

da hedeften kaynağa besleyici yanaıma alınmaBırnda uaiilayucak

tır. 

- Yansımanın kurulacak ilk iletişimde (olumlu ya da olumuuz olu

rak) alınamaması bu sürecin sona ermesi anlannna gelnwıııt;lj diı·. 

Müzik gibi sUrekli kendini yeniliyen bir sanatın, hedefle tam 

bir iletişim içine girmesi zaman ve me kanla ili §ki li dir. I.iU ~i

ğin toplumca yaşanabilmesi, bu zamanı belirleme ve yanı:urı1nın 

alınmaaında bir göstergedir. 

- Kaynağın (müzik) hedefle (toplum) arasındaki yansıruaratı olm!:iyı

şı, kaynağın beslenememesine neden olacak ve rnü::::ik zawcınla .LJ:!,
rültü biçimine dönüşecektir. Bu ise toplunı ile müz1.k arasında

ki ilişki ve iletişinlin kopması, bozulması demektir. Bu neden

le kaynak ile hedef arasındaki "gürültü" nün en aza indire.;en

mesi için alınacak önlemler, ana ilke olarak görülrııelidir·. 

- Her mUzik yapıtının belli iletileri vardır. Sözü edilen ileti 

biçimleri, :aynı zamanda değişik müzik biçimler·i • türleridiı··. 

Bu ise değişik yanaıma biçimlerini beraberinde getiı·ecektir. 

İletilerin eğitim-sanat ve kültür bağlamında hedefe iletiL"·ıesi 

ve yine bu süreçte yansıma alınması ile iutenilen ileti:;;iw 

kurulmuş olacaktır. 
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Yukarıda belirtilen ileti ve yanaıma öğelerine ilişkin 

kimi ilkelere ulaşabilmek, bazı politikaların belirlenip, uygu
lanması ile mUmkün olacaktır. 

Politikalara ilişkin kimi örnekler aşağıda beli:rtilrrıi§ti:r. 

Kaynak olarak 

- Müzik eğitim programlarının kalıcı, etkin ve işlevsel biçimde 

belirlenip, sürdürUlmesine ilişkin politikalar, 

- Müzik yayımı; IllÜzikteki çağdaş gelişmelerin yayınuna ilişkin 
politikalarla yUrUtülmeei, 

- Batı mUzik kaynağının yeni ve çağdaş Türk müzik yapı tlarına 

kaynak oluşturması ve yararlanılmasına ilişkin pa li tikale:u:·, 

- Müziğin bir kaynağı alan beste ci ve yapıtlarının korurwıası ile 

özgün bestelerin teşvik edilmesi için politikalar, 

- Toplumun; nitziği dinleme, çalma ya da söylemesini özendirici 
mUzik eğitim ve kUltUrel kaynaklı programlar için getıel puli;.. 

tikalar, 

- Kaynak olabilecek çağdaş ve özgün Türk müzik yapıtlarını teş

vik edici, güdüleyip özendirici ve geliştirici nitelDeteki po

litikalar, 

- Orkestra, topluluk ve be lsdiye handoları gibi mUzik toplulukla

rını sayısal olarak çoğaltıp, daha geniş kitlelere iletilıneoi

ne ilişkin politikalar. 

Kanal olarak 

-Müzik eğitim.ve sanat iletişim ort~larının istenilen yapı ve 

biçimde yaygınlaştırıln~sı, 

- Müziği; n:iJzik eğitim ve sanat iletişim ortamlarında yaygın Vt;; 

örgün eğitim kanallarından belirlenecek iletişim po li tikalarıy

la yönlendirmek, iletmek, 

- Müziğin iletilmesinde hemen her iletişim kanalının açılması, 
yayın kanalları ve kültUr sanat eğitim içerikli programların 

arttırılması. 
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Araç Olarak 

- Devlet müzik yayım kurumların ca, özel yayınıcılı[i;ı de~.:>tE:klt:yici 

ve koruyucu politikaların belirlenmesi, 

- YUksak öğretim kurumlarında gerçekleştirilebilecek, eğitim .i.<]e

rikli müzik programıarına ilişkin yayım poli tikalarıt.ı.ın, devlet 

yayım kurumları ile eşgüdüm içinde o 1 uşturulmaeı ve ile tillikn:ı:i, 

- Araç olarak kitle iletişim araçlarındaki müzik p:cogrum.laı·ının, 

hedef kitleye iletilmesi nde, dinlenebilir nitelikteki mUzilc yu
yımı ile iletilrwsi gerekliliğine ilişkin politikalbr, 

- Devlet yayım kurumlarının, yüksek öğretim kuru.w.laruıın olu:;.ıtu

tulabilecekleri mU zik yayımlarında gereken destek ve yardırıun 

geliştirilmesi için destek yayım politikaları, 

- Yayım kurumlarının mUzik aracı olarak çeşitli öğrer.dm dönemle

rindeki -belirli politikalarla belirlenecek müzik eğitim pro6-

ramlarını- doğrudan destekleyici ve aynı eğitim parelelinde 

müzik eğitim programıarına ilişkin politikalar, 

- İletişim araçlarından mU ziğin geniş kitlelere ulaştı.r·ılrr.ıa:.:;ına 

ilişkin 11 ya ygınla ştırılma" politikaları. 

Hedef Olarak 

- Hedef kitleyi, belirlenecek iletişim amaç ve hedefler doüı·ul tu
sunda, mUzik dinleme,çalma, araştırma, derleme vb. gibi ••• ko
nularda özendirmek, gü dU lamek ve bilgilendirmek, 

- Müziğin bir eğitim olayı, eğitim-iletişim sanatı ve aracı ol

duğu düşünce ve anlayışının kazandırılu~sı, 

- Hedef kitleyi müzik konusunda yarat·ıcı, araştırJ cı, yükı:ıek be

ğeni düzeyine getirici çalışmalar. 

gibi iletişim :politika ve yöntemleri ile Türk ınü Zii1inin e vrenı:ıı..:l 

müzik içerisindeki yeri ve önemi belirlenecektir. 

SözUnU ettiğimiz bu örnek ve yaklaşımları ~;.ı::;KİL- 51' dc.t ı!.li-

rülen bir şema ile belirtebiliriz. 
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ATATURI<ÇU 

MUZIK DUŞUNCESI 

ATATÜRKÇÜ 

TDA..UM, DEVLEI 
VE KiŞiLiK YAPI 

LARI 

ŞEKİL- 51: Atatürk çü Dü şU nce ve İletişim Bağlamında 

U~uaal Müzik Anlayışı 

Kültürümüzün bir ürünü olan mi.lziğin, korunması ve çal[;du~ı 

gelişmelere koşut olarak geliştirilmesi için üretici politikc..ı

larla yönlendirilmesi ve yönetilmesi gereku.ı.ektedir. Bu gerçdüu•}-
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tiğinde toplUlll (hedef) ile müzik (kaynak) arasında istenilen olum

lu yansımalar kurulacaktır. Sözü edilen politikaların ileti ve 

yanaıma ilkelerine uygun ve ilişkili olması gerekir. Bu uygunlu
ğun olmaması ya da yansımanın kurulamaması sonucu; müzikle geli;~:i

gUzel ve kişisel. ilişkiler kurulacak, bu ise müzikte kargaşa orta

nıının yaratılması gibi giderilmesi oldukça güç sorunların ortaya 

çıkmasına neden olacaktır. 

Bu sorunların en önemlisi; müziğin gelişigüzel IIıüzik tür·

lerince yoğun biçimde işgal edilmesidir. Ulusal biı·lifdn koruıırııa

sında müziğin ne denli önemli rol ve işlevleri olduğu unutulrr~Hıd
lıdır. Bunu çok iyi gören Atatürk; ulus gençliğinin sanatlur kurnı

sunda ilerletilmesinde Türk müziğinin en önde götürülruesi ve ge
liştirilmesi gerekliliğini savunmuştur. 

Bu görüşlerden hareketle müziğimizin; 

- Ulusal birikimler, 
- Çağdaş gelişmeler, 

- Atatürk ilke ve dUşüneeleriyle 

yönlendirilmesi gerekliliği kendiliğinden doğmaktadıl' .. 

Kişiye ve toplumlara yaşama sevinci ve re bilme, on lar<' yo.

ratıcı ve iletişimci kişilikler kazandırma, sözü edilen yönh:n

dirmedeki mUzik ileti politikalarının ana amacı olmalıdır. 

Ata tUrkçU sanat-müzik anlayış ve ilkeleri i çinde, ü.ıli zik 

sanat ve eğitim iletiı;im ortamlarında oluşturulacak politikalar·; 

müziğin çağdaş eğitim-öğretim yapısı içinde toplnrnca yo/lun, ancük 

bilinçli ve nesnel katılımlar la yaratılması, ya:ıanılrnaoı ulıHalı

dır. 

Bu anlayış ve düşüncelerle gel;i§tirilip, yayt;ııılatıLırılcı

cak kurumsal yapı; eğitim ve sanat kurı.urüa:eındaki ça0;daç ı::ı.U::.ik 

eğitim ve iletişim ortamları dır. 

Bu ortainlar, müzik iletişim sürecinde, ml.üüğirı yay:/;H1 vr.: 

örgü n sanat eğitim kurumlarında biçimleııe cek: tir. Bu kıu·nınhrL'duki 

eğitim iletişim sürecinde çağdaş sanat ürünleri f3urıc-.ıt;çılu:cı.ıııı~ 

tarafından Uretilecek, bunun yanısıra müzi~h topluma yayc;~ın vu 
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örgü n eğitim kanallarından öğretip, ileten e ği timeller y..:; t i:_;u ı..:<:.:k- 1 

tir. 

Böylelikle Türk toplumunun müziği; yine toplwn t,:ır·üı·:uıüan, 

devletin konuyla ilgili tüm kurumlarının destek ve üre tl ci puli

tikalarıyla,AtatürkçU anlayış içerisinde çağdaş ve evrenael dli~o

ye getirilecektir. 



EKLER 
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I) TEJ'.'IEL BİLİNLiill 13ÖLÜHÜ 

1- Türk Sanat IVlüziği Ana 8anat Dalı 

2- Türk Halk Jviüziği Ana Sanat Dalı 

II) fl'lÜZİKOLOJİ BÖLÜI'lÜ 

1- Müzikoloj i Ana Sanat/ Ana Biliııı Dalı 

A) Türk Sanat Hl.lziği Sanat/Bilim lJu~Lı 

B) Türk Halk J!füziei ~>anat/J3ilirn Dalı 

III) KO.twlPOZİSYON BÖLÜMÜ 

1- Kompozisyon Ana Sanat Dalı 

A) Türk Sanat Müziği Sanat Dalı 

B) Türk Halk Nliziği Sanat Dalı 

IV) SES EGİTİI•1İ BÖLÜiviÜ 

1- Türk Sanat HUzit;:i .lma ~Janat Dtuı 

2- Türk Halk Hüz iği Ana Sanat Dalı 

V) Ç.ALGI EGİTİl\lİ BÖLLİNÜ 

1- Yaylı Çalğılar Ana Sanat Dalı 

A) Kemençe Sanat Dalı 

B) Kemane Sanat Dalı 

C) Keman ~>anat Dalı 

D) Viola Sanat Dalı 

E) Viyolonsel Sanat Dalı 

F) Kontrbas Sanat Dalı 
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2- Nefesli Çalgılar Ana Sanat Dalı 

A) Ney Sanat Dalı 

B) Kaval Sanat Dalı 

C) Zurna-l\iey Sanat Dalı 

D) Klarinet Sanat Dalı 

E) Obu~ Sanat Dalı 

F) Ji'lüt Sanat Dalı 

3- Nızraplı Çalgılar Ana Sanat Dalı 

A) Ud Sanat Dalı 

B) Tanbur Sanat Dalı 

C) Kanun Sanat Dalı 

D) Bağlama Sanat Dalı 

E) Tar Sanat Dalı 

4- Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı 

A) Türk Sanat J:vli.iziği Vurma Çalgıları ~Jnnat :U::d.:ı. 
B) Türk Halk l'w'füzi2i Vurma Çalı:;ıları S<:ı.nu.t :l: ... lJ. 

VI) TÜRK HALK OYUl'lLAIU BÖLÜl·IÜ 

1- Türk Halk Oyunları İcra Ana Sanat Dalı 

2- Türk Halk Oyunları Öğreticilitti Ana Sanüt Jli.üı 

VII) ÇALGI YAPIMI BÖLÜJ1rü 

1- Yaylı Çalgı Yapımı Ana Sanat Dalı 

2- Nefesli Çalgı Yapımı Ana Sanat DaJ.ı 

3- Hızraplı Çalgı Yapıını Ana Sanat Dalı 

4- Vurmalı Çalgı Yapımı Ana Sanat Dalı 

5- Tuşlu Çalgı Yapımı Ana Sanat.Dalı 



: \ 

I) 
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TEMEL BİLİIVffiER BÖLÜ1•TÜ 

A- TÜRK SANAT MÜZİGİ ANA SANAT DALI 

B- TÜRK HALK HÜZİGİ ANA SANAT DAL! 

ÖGRENİN S tl R E S İ :(1+4) 5 yıl (lO Ya~ıyıl) 

2 Yarıyıl Hazırlık 
8 Yarıyıl Lisans 

G İR İ ş KOŞULLAHI: 

Lise veya Dengi bir okul mezunu olmak, 

ÖSYJI.I birinci aşama sınavını kazanmış ve ikinci aı)LLlHad:.L 

belirlenen taban puanı saC;lamıı:;; oJ.mak, 

Ön kayıt, yetenek ve seviye sınavını b:::u;ıanııı:dc, 
veya; 

Konservatuarlar hazırlayıcısı birim mez1um ol11ınL, 

- Yapılacak giriş ve seviye sınavını bai)[trrıııq eılııı:.tL, 

!Q.l_: l) 2 yarıyıl hazırlık sınıfı eleme r:ı.iteli2indi:Hür. 

2) Konservatuarlar hazırlayıcı birim mezu:ı:üarı y<ıpı

lacak seviye sınavı sonucuna. göre 2 yeırıyıl hu.: .. a:ı:

lık sınıfını okumadan doğru.dan ilk sırnfu kc:,ünya

bilirler. 

II) MÜZİKOLOJİ BÖLÜNÜ 

A) MÜZİKOLOJİ ANA SANAT/ ANA BİLİf.J: DAlı I 

a) Türk Sanat Nüziği Sanat/Bilim Dalı 

b) Türk Halk I~Iüziği Sanat/Bilim Dalı 

Ö G R E N İ 1'-'I S Ü R E S İ : 5 yıl (lO Yarıyıl) 

2 Yarıyıl Hazırlık 
8 Yarıyıl Lisans 
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G İ R İ ş KOŞULLAHI: 

Lise ve dengi bir okul mezunu olmak, 

ÖSYM birinci aşama sınavını kazarunış ve ikinei <:~f)aıae:ı. 

sınavında belirlenen puanı sağlamış olmak, 

Ön kayıt, yetenek ve seviye sınavını başarw:·ı.k, 

veya; 

Konservatuarlar hazırlayıcı birim meznnu olmak, 

- Yapılacak giriş ve seviye sınavını başar:ınnk . 

.N.Q!_: l) 2 Yarıyıl Hazırlık sınıfı eleme nitoli(j·inüed ir. 

2) Konservatuarlar hazırlayıcı birim ıııe~'.ı.nı.ları yaııı

lacak seviye sınavı sonucune göre ha~ırlık uıHı:ı .. ı~

nı okumadan dol:;rudan ilk fnnıfa ba:_;ÜL~,rabilid.cr. 

------·-------·-----

III) KQlıiPOZİSYON BÖLi.hviÜ 

A- KO.fıfi>OZ İSYON ANA SANAT DAL I 

a) Türk Sanat Nüziği Sanat Dalı 

b) Türk Halk Müziği Sanat Dalı 

Ö G B, E N İ N S ü R E S İ : 5 yıl (lO yarıyıl) 

2 Yarıyıl Hazırlık 

8 Yarıyıl Lisans 

GİRİŞ KOŞULLARI: 

Lise veya dengi bir okul mezunu olmak, 

ÖSYM birinci aşama sınavını kazanmıf) olup iVinci <L;~:wı:L 

sınavında belirlenen taban puanı sa(slc:ı.mı:) olın:_u,~, 

Ön kayıt/ yetenek ve seviye sınavını ba:;"laı.·mal::, 

veya; 

Konservatuarlar hazırlayıcı birim mezunu olıııaı::, 

- Yapılaca}: c;iri:ı ve .'ı eviye sınavını başa:ı.:m~Lk. 

NOT : 1) 2 Yarıyıl hazırlık sınıfı eleme nitoli~~J.ndl·_:Li:i.:ı.·. 

2) Konservatuarlar hazırlayıcı biri.ııı nı~~zmıl:: L'l. ::<·[IL·· 

lacak seviye sınavı sonucuna. c<h~o :' y:~rJ._y:tl ı::,, .. Lı··-

bilirler. 

L_ _____________________________________________________________ _ 
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IV) SES EGİTİII1İ BÖiıÜ!VIÜ 

A) TÜRK SANAT HÜZİGİ ANA S.A.NAT DALI 

B) TÜRK HALK NÜZİGİ AHA SANAT D.Alıi 

ÖGRENİM S Ü R E S İ : 5 yıl (10 YurıyıJ.) 

- 2 Yarıyıl Hazırlık 

- 8 Yarıyıl Lisans 

G İR İ ş KOŞULLARI: 

- Lise veya dene;i bir olrul mezunu olmak, 

- ÖSYf1I bir.·inci aşama sınavını kazanmış ve iLinGi :i.: .. >~tıiı;:ıd:t 

belirlenen taban puanı sa{~larnıç olmak, 

- Ön kayıt, yetenek ve seviye sınavını bLH)armak, 

veya; 

- Konservatuarlar hazırlayıcı birim mezunu olmak, 

- Yapılacak giriş ve seviye sınavını bı.:ıı;ı::ı.rıı:ıı;; olm:ı.J~. 

NOT : 1) 2 yarıyıl hazırlık sınıfı eleme ni tcliğind c:cti:!:. 

2) Konservatuarlar hazırlayıcı birim mezurılu.ı:ı y:.qıı

lacak seviye sınavı sonucuna c;öre 2 ya:cıyıl Jı:.t::.:ı.:c·

lık sınıfını okumadan doğrudan ilk uınıfa ba:;L:.ıy::ı

bilirler. 

V) ÇALGI (SAZ) EGİTİJIIIİ BÖLÜI>'IÜ 

A) YAYLI Ç.ALGILAR ANA SANA'r DALI 

a) Kemençe Sanat Dalı 

b) Kemane Sanat Dalı 

c) Keman Sanat Dal ı 

d) Viola Sanat Dalı 

e) Viyolonsel Sanat Dalı 

f) Kontrbas Sanat Dalı 
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B- NEFESLİ ÇALGILAR ANA SANAT DALI 

a) Ney Sanat Dalı 
b) Kaval Sanat Dalı 
c) Zurna (Mey) Sanat Dalı 
d) Obua Sanat Dalı 
e) Klarinet Sanat Dalı 
f) Flüt Sanat Dalı 

C- NIZRAPLI ÇATıGILAR ANA SANAT DAJJI 

a) Ud Sanat Dalı 
b) Tanbur Sanat Dalı 
c) Kanun Sanat Dalı 
d) Bağlama Sanat Dalı 
e) Tar Sanat Dalı 

D- VURNALI ÇALGILAR ANA SAlifAT DAL! 
a) TSM Vurma Çalgıları Sanat Dalı 
b) THM Vurma Çalgıları Sanat Dalı 

Ö ~ R E N İ M S ti R E S İ : (4 yıl) 
- 8 Yarıyıl Lisans 

G İ R İ Ş K O Ş U L L A R I : (Lisans için) 
- Konservatuarlar Hazırlayıcı Birimi mezunu olmak, 
- Yapılacak giriş ve seviye sınavını kazanmış olıneıL. 

VI) TÜRK HALK OYUNLAR! BÖLÜNÜ 

A- HALK OYUNLAR! İCRA ANA SAJJ"AT DALI 

B- HALK OYUNLAR! ÖGRETİCİLİGİ SAl'fAT DAiıi 

Ö G R E N İ M S U R E S İ : 5 yıl (lO Yarıyıl) 

- 2 Yarıyıl Hazırlık 
- 8 Yarıyıl Lisans 
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G ! R İ ş 

Lise veya dengi bir okul mezunu olmak, 

ÖSYM birinci aşama sınavını kazanmı~; olup iLinci tı.:,:.ı:u::. .. 

sınavında belirlenen taban puanı m:ı.g.L,nııf;> olııı<:tk, 

Ön kayıt, yetenek ve seviye sınavını ba~;t.u:m:tl::, 

veya; 

Konservatuarlar hazırlayıcı birim ı:ııezurıu olrneı.l'~, 

- Yapılacak giriş ve seviye sınavını ba~aı·ınal:. 

!!2!._: 1) 2 yarıyıl hazırlık sınıfı eleme ni t;eli{~i.rı.cludir. 

2) Konservatuarlar hazırlayıcı birim nıe~unLtı·ı yapı

lacak seviye sınavı sonucuna c;öre 2 ya:cıyıl lı<ı:c'.ır

lık sınıfını okumadan doğrudan ilk ~anı:ı:'c.~ b:u;lay:'.ı.

bilirler. 

VII) ÇALGI YAPIHI BÖLÜMÜ 

A- Ç.ALGI YAPH1 .ANA SANAT D.ALI 

a) Yaylı Çalgılar Yapımı Sanat Dalı 

b) Uefesli Çalgılar Yapımı Sanat Dalı 

c) I-1ızraplı Çalgılar Yapımı Sanat Dalı 

d) Tuşlu Çalgılar Yapımı Sanat Dalı 

e) Vurmalı Çalgılar Yapımı Danat Dalı 

ÖGRENİM S ti R E S İ : 5 yıl (lO Yarıyıl) 

2 Yarıyıl Hazırlık 

8 Yarıyıl Lisans 

GİRİŞ KOŞULLAHI: 

f.'Ieslek liseleri a{~aç işleri bölümü ınezunu olıııuL, 

ÖSYH birinci aşama sınavını kazanmış ve ikinci H:,::ı.w<Lda 

belirtilen taban puanı sağlamış olmak, 

Ön kayıt, yetenek sınavını başarmalt, 

veya; 
Konservatuarlar hazırlayıcı birimi ııtezunn olı.,r.,L, 

- Yapılacak girL; ve ~Joviye sınavını ua:;mı·ırıaL. 
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TETIIEL iJİLİlıiLEH BöLUi'ıiU 
Tiimc SANAT WUZİGİ ANA ~AHAT W.Ll 

PHOGRAMI 

! + ı lia zırl ı -I--~ _..._*_.A_ ti-- -ı;-----ı 
---- --- ---· --·---- ... ---------ı 

ı 

Y.yıl Y.11ıl Y.yıl Y.yıl Y • .yı"l ~ 
1 1 2 , 1 ? 3. .ıl ı:; h 7 1 H : 

l 

Türk Mus.Solf.ye Naz, ~- s_J_...2__ı__ıs __ ..5__ ) ____ _} __ }_ ____ _}_ ----·------------------~ 
::::mM~;~~;:~::, Naz. ~ _ --:-ı-2- _ı__ ~2-._g _________ ---.--·--- ------------------····-· 

ı-=Ac:..:r::..:m:..:o"""n'-'-i->LJ.K~o..un..ı.t.a.r.wpa..ua.;:ı.n-'----- --- --· ·--· -- - ---- 2 --· -2-- --; ~!-~- ----- --- - --- --- --- ---

ı------=----------1----- ----- ---- --· ·------- ------ ·------r--·· -ı--------·--···-·-----------··· 
:;:sB~~:~~:r=-:.a __ ıg_ı_s_ı __ ,-4 j 5 :~ -~-4=:L -~- ~~~=-~~=-::~~--

1 
Form Bil1~isi ~---ı-- __ !_ __ ı_ __ .L .. _ _ı__J---- ____ 

1 

'-----------·-- ···----- -- .! 

ı-=:~ R::.= M

8

:_-= H~'-'":~>= o~-=-e~ r:=;it m::::;~=-ıa-~--''.1---___ -__ -- L_ -

2 
- ~- _ı i_ "= i ±- , -_1:1::L -~~~ ==-:~=~--••. __ · ·-·~-! . 

J.-.::T~H!.!:r.~1 .;.R~e~Pe:_:.r~t~u~a_,ı,_r=-ı ____ 
1 
__ ,_ __z_ .2_ .2... ~ ·----· ----~--- -··-- ---------------·-·· .J 

~--o~Kl.l:'oJ..J.ır....ı.'·OL--___________________ ---~--~ --~ ? 2 __ --~~-- ----·--·---- -------1 
_F_ol_k_l_o_r_(.:...H_a_l __ k_b_i_l __ i_m_) ___________________ 2 .. 2 ~--,. _ _?__ _ _____________ -----~ 

ı---::~t..!:'~:..:-~:..t:-:>.:::::_.!;:::.;:::.;!:~.Cg:i.:::~:=-i ______ _L_ -ı= ı~--==-==-= =· -== :=ı===~~-~::: -=1 
ı----ı;....ı.·:~n8.uıl...ı.ııFL:i.~l~',;t.v;~-ınğ,.u~..L._a.a.Lmwıaa..._ ______ --· __ 

2
+-·-- __ ~-- -- ? ____ 

1 
_?:_ __ j __ -4 j - -------·--· -- .-ı 

Türk E~ebiyatı ----~= = ==- l-~ --1 l -~-i~~-- -l~ ~i~ ~- .. ~-~-! :-~-~-~-~~~~--=--~--~--~~ 
Tiirk Kültür Med.Tarihi 1 ı 1 ı 1 · 1------------'--------- ·--- --···· ·-·-·-t--"'- ------. ·-- --- -··. ----·- ·---- -·---ı--··-·--····--······-···---····;--· 

Sanat Tarihi ____ i-·--- ________ _ _2 _____________ ...... ___ 

1
_ --~- j ________ ......... , ____ _ 

~!! !~~~ ~~~~i ve İ nk :-T·~~+-- --Tı --ı- ""i""" -ı-··- iq --ı- ı ~- ı: n ı---·------- . ---q-- ( 

~:n:: 1 ~~= t :~---f c- - ~ ~ ~ }- ~: ~ ~~ -~- {_-:-l~: ~- -~~-- -=ı 
Pedagoji o gr e mı ısans ___ 

1 
____ ·-- ------ -- ---- ---ı---- l ----- ------- ------- i 

ı i 1 ı 

____________ T_•_p_l_a_m_= 2~ 26po 28 c-31 _ii_ 2<~~~ 0~j:ı_~~~=~-=~=~~-- m-•ı 

1---------=ı= =ı=f- -=· = --= = ~~~ı=l=-=---=-=-····- ·----~:~~ 
1 ı ı 

r--------~-=--=,==-Ff='= = -~ --- --~ı~=l=i=~~~-~~=1 
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'rEJIIEL BİLİMLEH BöLUr,ııi 

TÜRK HALK MiiZİGİ ANA SANA'!' D.L\ Ll 
HOGHAMI 

L İ S A N S 
~----~----~------------

II III JV 

D E R S 1 E R Y.y,ıl Y..ıl Y.yıl 
', t1 ı:; (, .1 H 

5 C) 1 "j __ } ____ .l_ ------------ ------ " 

- - - ----- ---~ ·-··--·-· ------

') 
~-- ····--------·--·-·-··· ---··· ··--· ... ·-----··· 

? '") ..1_ -4- - ..... 

Pedagoji 
ı-----=::::-=~-------+-+---1--t---t---t-- --1---- .. ------- -----·--

1---------------+-+---t---+---t---+-+---f--- ·-- ----- --------·-- " .......... ---------
ı-------------+--=2=-=6'---~-"'2--=6-t-,;30 28 27 25 28 2n 27 )_cı_ _______________ _ 

1-------------+- ---l---1f----l--------·-- ·------- ·----- ---- __________________ , 

1--------.,.-----1--+----lr---+--+---+--~-f---- ------- · --- ---------·----- -- .... --
1-------------+-+---~f--t---- ---1--1-----------1---.. ----------------------------- ------

1-------------+-+---t-----f-- --------1--- 1----- --··--- ·-------

1------------1---+----lf---+--+---+--- --- ------ ------·-·-- ----- -----



l 
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l 

l 
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KOr:IPOZİSYON BÖLUtılÜ 

KOM.POZİSYON ANA SANA'!' DALI PlWUIUıl;i[ 

~----------------------~-----r-------------------------.----------------

Hazır ~,_I~ A rii =t--~~V . 
Y.yıl 'i.yıl Y. ıl Y.y.ıl 

ı 2 ı ?. J 4 "i .6 ·r d 

') 

l .. L ..... L 

ı . ı _ _L ----·- ---·-------· 

1--+- --- -· -·---··· ··- ·- -· ·-··· -·- --·· ---·-- ----··--····-··--·· 

Tnn1.cım 
26 26 28 28 28 26 28 28 25 26 

1---------------+-----· ·- . -r----f--- --· ----·-· ·---- ----· --- --·-····- ------------· ... --

J-------· ----·----- ·-- ---- --·--- r-- - ------ .. -·- --.. . .. -·---- --- . ---- -·· --- -·· - ·- ··- .... 

1------------·-- ------ ··- ------ -- ·----- ·-·--· -----·· ---·-·· ........ -·-------------··-·- --·-
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SES EGİTİMİ BÖLÜM U 
TURK SANAT MiJziü! AHA SANA'i' rı•, ı.r 

.I:'ROGhA I11I 

L İ s A N 
,, 

Jazırl. 
') --

I II III Iv 

Y.Yıl y .yJ.l y. ,',,.J.J Y.y . .!. ':.. Yl l DERSLER 
ı 2 !ı 2 1 4. 1) h 7 H 

Ses Ei}itimi 6 h 1 1 1 1 ::> ? ') ') ·---·--'-· 

T ,S .M 'RAnPT'tınrAT'ı - ? ? ? ? -2- A_ ~ ._A_ ...A.-. --------------.. 

Türk Mus .SoLfei Na z 8 8 .d. .1 A A 1 -~ ~ ·-ı .. --
BatJ. Mus.solfe:l Naz. 6 6 1 1 1 ı - - - ı-=- ·------------· 
AT'mnni-AnA1i7. 2 2 ı_ ı ------------------
Diksiyon-Fonetik 2 2 ------ -· -------·-
Mi mik ı __ 1_ 

--· -------·-------
T.H.M Bill!ileri ı _L ı ı f-- --------------
T.H.M Repertuvarı 2 2 2 2 1---· ~---· --------------~ 
Form Bilgisi ı l ı ı - t--1---ı-- --- ·------·-------- ---·--
Koro ı ı (> ') ? ? '- ·------·-··-··-·-
Yard.ınesıek çaıgı::n .. 

ı ı ı ı ı ı 1 l .. ------------------ --·---
çaıgJ. bilgisi 2 ·----- -----·--
Ses bakımı l ı +--- ---- --·--- ·------· 
Mfizik tAT'Hıi 2 2 

···-- ··-· ·- ------- ---- ··-·--
Folklor(haıkbilimi) 2 2 2 ?. 

--· ··-1--- ·----------
Ses fiziği - 2 ... 1----1---· --- ---- ·-----------------

Milli Oyunlar 2 2 ı ı ı r-1-- -- ---·-------------- -- ------ ------
TUr k edebiyatı ı ı ı ı _ı 1 ı __ ı_ 

.. ----· ------- - .. ---· ·--------

Türk kültür Med.Tarihi ı ı ı ı 
~- -- -- ~--·---·-· ··-·----··--

Ranat 'I'A,..; hi ') 

-
,_ 

1-----· ··-- ------------------
'l'iirk n-ı ı -i ı ı ı ı ı ı ı ı 

--------···~---
Atatürk İlk e !nk.Tar. ı 1 l 1 ı ,_ı _ , ... __ .!__ 

ı---=--
______ .. ____ ., ___ "_··-

Bitirme Öde vi 
-ı--- -· L .!L . ---------------

Yabancı Dil 6 6 14 4 4 4 ., ? 
-ı---:::- --------------

Pedaguii 

··--·- ----- -· - --------··--
IT'rın1!>m ?7 ')Q 29 2q 2q 127 2'i _25 ~ 22.. ---·-------
: 

-- --- - - --·-------------
----·r--· ---·· ···-- ------------

--1---- ---· ----



-290-

SES EGİTİMİ BÖLÜIIIÜ 
TÜRK HALK MÜZİGİ ANA SANA'.P DALI 

PROGRAMI 

t ~ 4 r..ı ~ 
ia zırı I II III IV 

DERSLER Y. ıl Y.y;ı.l Y.y.ıl ~·~].~ '{.yıl 
ı :> ı / 1 ıl. '1 ·~ 

S P. s E i! it i mi 6 h 1 1 1 1 ;:> ? ? .2-. --------
T.H.M.Reoertuvarı :> ? ? :> ? ıl. ---4..-- .-4- --4-- .. -----·------------·--
Türk Mnı::.~n1f'.vP nR7. B A ıl. ıl. ıl. .ıl. ~ Lı ı.. l_:ı_ ·------------
Rs:ıtl Mn"' ~n1-f'_,,.~ nR7. 6 h 1 1 1 lı ·1-· -----
A rmoni-A nR ı i 7. 1- f---- 1---- - ~~ _2_ f-ı __ .L .. ·----·-·- , .. ____ .... ----··---

Diksiyon Fanatik 2 2 ·---- -----------· 
Mi mik ı I_L- ----------·---
T.H.M Bilgileri 2 2 2 2 J J J J ·- -------·-
T.S.M Repertuvarı 2 2 2 2 - ·-- --- ·-· ----~--

Form Bilgisi ı ı ı ı ---- -----------
Koro ı ı 2 2 2 ? -----·· 

Yard.Meslek CalEZısı ı ı ı ı ı ı ı ı ---------·-
Çalgı Bilgisi 2 

-----------··-
Ses BakıDll ı ı ·-·-·---
Müzik Tarihi 2 ri- -ı- ·----·-- ·-..----····---·-

Folklor(halkbilim) 2 2 2 2 ------- -----
Ses Fiziği 2 

-1--- f-· 

Milli Oyunlar 2 2 ı ı ı ı 
--- ----- --f---· --·- ---------·····----·-· -··--·--

Türk Edebiyatı ı ı ı ı ı ı ı 1 ··---·-··---·- .. ·······--

Tiirk Kültür ve Med.Tar. ı ı ı ı ---- -----------
Sanat Tarihi 2 ·- ---- ···---·-
Türk Dili ı ı ı ı ı ı ı ı ·------·--
Atatürk İlk.ve ink.Tar. ı ı ı ı ı ı ı ı ----------
Biti·rme Öde vi ,.ı 1-4._ ---------
Yabancı Dil 6 6 4 4 4 4 2 2 ··------

Pedagoji - -----

-· -··-· -- ------···-·-
Toolan:. 27 2G ı ı 1ı 110 ın ?'7 ?7 .2.4- i--.24 ---------

·- ·-·-- - ·-- ·--------------·----·---· 

·-·- - 1--- - 1-- -------------
---- -·- --· ı- ·--------
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ÇALGI ( SAZ ) EGİTİM BiiLUJ,JÜ 
YAYLI ÇALGILAR ANA SANA'!' DA Ll 

PROGHAMI 

L İ s A '11 <:: -----Ia zırl 
I II III T'{ __ 

DERSLER v.yıl y .yıl Y.yıl '{.yıl Y •. vıl 
ı 2 ı 2 3 4 ı:; ( 7 ~ı 

Esas Meslek caıll'ısı 5 5 5 5 5 5 5 5 
-· -----------

Türk Mus.Solf.ve Naz. 2 2 2 2 2 2 2 2 
··------------~----

Batı Mus.Solf.ve Naz. Bu prı gralzı h Zll lay cı bir jim~-E; t ı. ııııı ru 1 cı rı ll ıl:·. t i ı· • 
!-----

_____ .l ________ 

Riı.im Uygulaması Bu prc gra ın h zıı lay cı bir imd: tı r:ı~ıtnl5.!__ruı:'1:_::? t ı~~.!__. 

Armoni Analiz 2 2 ı ı -- ·- .... - ------·-----· -~---
THM Bil ıd leri Yard. ı ı ı ı \'f ------
'fiHM Ri1 D"i ı,..,.; Rsı:ıs ? ? ~ ? ? ? r)_ ? X:::! 
Esas Reoertuvar ::> 2 2 _2 - ::> ? '") _2 -·-----------·-·- . 

Yard. HAn,.,..bıvı:ı-y. ı ı ı ı 
ı--- - ·-----------

Form bilgisi ı ı 

Birlikte çalışma 4 4 4 4 4. 4 4 __!_ -----
Çalgı Bilgisi . Bu prc gra n hl zır lay Cl bir-~ t.ı ra<ı_~ıl <ı ı; ııı ı:> t" 1 r:.! ___ 

Folklor(Halkbilim) 2 2 2 ? ••--w-·--

Müzik Tarihi 2 .. ·---------- ---
~es Fi?.i(H 2 

ı--· ------- ---·-·-··--.--· 
Milli Oyunlar-beden Eğ. Bu prc gra In hl zır ll-ay ci bir md · tf ıııu nl a nrrnj_~_:.:__:__ 

Türk Edebiyatı ı ı ı ı ı ı ı ı ·----
Türk Kültür ve Med.Tar. ı ı L ı -· ----

.. ______________ 
Sanat Tarihi 2 -- --
Bitirme Ödevi ı ~- ------·----
Atatıı,..ır Tlk'A tnk'.tı:ı,.. ı ı ı ı ~~ ı ı ı -- ·-· ---- ·--
TürkDili ı ı ı ı ı l ı ı 

-----'---

Yabancı Dil 6 6 4 4 14 4 2 ') 

'·-

Pedago.ii -----------
-- ----

Tnnlam 30 30 26 24 22 22 t:ıı 21 

---- ---- ------·----
-·--- ·------·--·--

: 

-ı- -f--· -- ·---· -------
- ı--ı- ·-- ----·---·--·--· 

--f--· ··-- -----. ---· ~-------····-··-·-· 

XI-Bu prograım.kemençe,keman,viyola,viyolonsel ve kont>'lıtıı:; ~wıı<ıt .LT.ı. 
takip eder. 

X2- Bu programı kemane sanat dalı ö;'~rencileri tn kip e.i<:'!t'. 
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ÇALGI ( SAZ ) E i}i 'l' j li!İ .ilÖLÜ!ilÜ 
NEFES Lİ ÇALGILAR ANA SANA'!' DALI 

PHOGRAMI 

~a zırl L 1 s A N s 
I II III IV 

-··-
DERSLER .yıl Y. ıl Y .vıl y .yıl y •. ıl 

ı 2 ı 2 3 A. ı; h 7 ri 

Esas Meslek Çalgı sı ı- 5 '5 5 5 '5 s _2_ / ----------·-
Ti1rk. Mus .Solf. ve naz. 2 2 2 2 2 2 ? 2 -··--
Batı Mus.Solf.ve naz. lB u ro· ram ha ar.l lavı :ı t 'i Y'~ m de tar la rı.lan •Ll.' j . r• 

Ritim Uv~mlaması lB u ır o tram ._ha ~ır_ ı l,q V, ., ~ '; .,..; mrlo t:!..:ı ~,q]··v,ı~-·-·t- .,., 

Armoni -Analiz 2 2 
~ 

ı ı -- - --------~~-· 

THM Bilgileri ( yard) ı ı ı ı t--- _]). -----··-- ---
THM Bilgileri (Esas) 2 2 2 2 2 2 2 ') X2 ,_ 

Esas HEmertuar 2 2 2 ? ? ;:ı ? ? - ......... ----··---------·· 
.. 'ard .Renertuva"~" ı ı ı ı - - --
H'n'l'"m ı:ı; ı D"; <::ı; ı ı ---- ---
Birlikte Çalışma 4 4 4 4 4 4 4 4 

Çalgı Bilgisi . Bu prc gra nı azı rla ı c bi Iri nı e t c.ı ın<ıın l. anın ı ::ı i 1 !.'...!..__ 

Folklor(Halkbilim) 2 2 2 ? .. ----
Müzik Tarihi 2 - ··-------·--
S1U3 -F.i 7.i H 2 

.. ------·--··--
Milli Oyunlar-Beden Eğ. Bu prc gra ın hı zır ~ay Cl bir · rnd t~ mLımLınm·ı.~ t ı~'-=----1----
Türk Edebiyatı ı ı ı ı ı ı ı ı 

Türk Kültür ve Med. Tar. ı ı ı_ ı-L -- --------------
Sanat Tarihi 2 -- ---- ··-- ··---------- --··--
Bitirme ödevi ı 4 

------·· -------·----------
Atatürk İlk e ve İnk.tar ı ı ı ı ı ı ı ı ---- ---- --------··---
Türk Dili ı ı ı ı .ı ı ı ı ·-· 
Yabancı Dil 6 6 4_ 4 !4 _4_ 2 ') 

--· ---------------
Pedal!o:l · ·- ·-·· -- ----· -···---·--------·-----

-- -· ___ ... _______ ·~-------
'l'nnl <>m 32 32 26 24 22 22 21 n - --1--- -----------·-·--·-. 

--- -- --- -· ·-- ---· -· ---. --- -·---·-----··--- ·-- -·-----· 

·1--- f-·- - - --
: 

·- --- -·--··-----·-----· 

--- - -- - - i- ---------·--···-----
1--- -- -----ı--- -----· 

XI- Bu programı ney,klarinet,obuave flüt sanat dalı ö:~r·t~rıei.1--l'i tuk"·i!, ,~de~·. 
X2 - Bu programı kaval ve zurna-rney sanat dalı öt!,renaileri t:ikip <:uer. 
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ÇalgJ. ( SAZ ) EGİTİMİ 
MIZRAPLI ÇALGILAR ANA SANAT DALI 

PROGRAMI 

HazJ.rl 1 ! s A N s 
I II III IV 

DERSLER 
Y.y:J.l y. Y.J.l Y •. J.l y. vıl 'f..yJ.l 

[ 
ı 2 ı 2 3 4 5 6 7 B 

Esas Meslek Cal.!!ısı ..2 l5_ 5 s 5 5 ı; ') 

j'_ürk lYiua .. Solf. VA na z ? 12 ? ? ? 2 2 2 ------
Batı Mnı:ı .~nı .VA naz .BıL in"l"n rrY'R hR 1'7, ..... a ,., r>, .;.,.. m.-1 ~ ~l oı niliil st .ı.*"---
'R; +m Thr,.n1 ama~, Bu pro ~ra o ha zır SVJ Cl. -· bir md< ta ııamlanrnı~t1 r·~ 

V~ 

Armoni-Amıliz 2. 2 ı 1 - ı--- --- --------~---~------· 

'T'HM 'Rt.ıızil_p-'l"'i (""'.,.n \ ı 1 ı , xl 
~ '! . -·· -·-- f-·- ----------------

THM Bilgileri (Esas) 2 2 2 2 2 2 2 '") x2 <-- ---
!Esas Repertuvar 2 2 2 2 2 2 ? ,_ 2 

-
Yard.Repertuvar ı ı ı ı --·· --
Form Bil_g_isi ı _ı -- -----
Birlikte Calıı::mR 4 4 4 __4_ 4 4 . ..!L _.4_ -----------
Cal.!!J. BilJıisi IBu lDl" o ~Y'a 11 ha ~, ..,.. 

"''rı 
ı,., .;..,.. 

1 "'rl tr-ı '. ulıı.ı:.mJ..y.t....l.~- ... --

Falklor {halkbilimi) 2 ? ? 12_ ---
Müzik _Tar.ihi 2 

------·-------
-~~ . Ri'Z..ilz:i 2 

- 1--· r-·· ----------- ---·-·- ·-·ı---

Milli Oyunlar-Beden Eğ. Bu pro Prar_ ha tzır ayı cı Pj~ Eıdı; tc.ı lC.I rıı1 u naıl ~,;t-t ı·. __ 
1--- -----·-· ----···-. 

Türk Edebiyatı ı ı ı ı ı ı ı ı -----··-···--· 
Türk kültür ve Med. Tar. ı ı ı ı . ----· ---- -------· -----···· ... -.----
Sanat Tarihi 2 

------ ------ ----- ---·-·- ------ ----- ···-············-· .. ' ·- .. -··· ... -
B it i Y'ffiA ö.n P.V; ı 4 - ı---

_____________ .. _______ --
Atatürk İ lke ve Ink.tar ı ı ı ı ı ı ı ı ---- ------------ -· ---
Türk Dili ı ı ı ı ı ı ı _L_ 

-----------~-------+-=-
Yabancı Dil 6 6 _A_ l.ı ıl. 4. _2._ _2_ !--------------------· 

Pedagoji - -- ----- -- ------------ -------

-----
'1'nn1 Rm - - 32 3? 26' 24 22 22 2ı 21 -------------- ~ 

----- ----- ----- ---. ~---- ··-. ------- ı------------- --- . --- ---

: 

--------
-- 1--- ----------· 

.. ---------------

Xl Bu program ud,tanbur,ve kanun sorı:ı t h. lı .. .. . ., . 
tı:ı k i !l 1 • ~ ~ t: ! , .• - O{!)·eıı<;J .. ı t~ ··1. 

X2 - Bu proc;raını bağlama ve tar sanat dalı öğrencileri tıık"i !· ' dıi:r. 

• 
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ÇALGI ( SAZ ) EGİTİMİ BÖLÜMU 
VUH.JiilA ÇALGILAH ANA SANAT DALI 

PROGRAMI 

~azırl 
T t Q t ~J Q 

l. II III IV 
DERSLER 

~.y ı Y.y;ı.l Y.Yııl ~··ı~ y. yıl 
ı ? 1 ? 1 Ll_ '7 n 

Esas Meslek Cal.ı;rısı 5 5 5 5 '5 ') ') '5 
Türk Mus.Sol.ve naz. 2 2 2 2 2 2 ? ? 

Batı Mus~Solf.ve naz. !Bu ro ram ha ı rJ lavı cı ı li Y>i lrrırl p tA i;:; r~ı1 ~· Cıtlı] c·,t·ı·r·• • • 
Ritm Uvll'ulaması lB u h"Y'rı ~,.~ rr h~ ,_, ,., ı~v, ., 1 ı; ,..; in1~o +or ' •, 1 " n " .. ·• i ;ı. ;ı;• 0 

Armoni Anı::ıl-1'7 2 2 ı ı - -------
THM Bilgileri ( yard) ı ı ı ı Xl 

' -
THM Bilgileri (esss) 2 2 2 2 2 2 2 2 x2 ·----
Esas Repertuvar 2 2 2 , . .L ._.2.. ::ı ') ') 

-·-·---

IYard .ReDP"Y'tııvs;ı,.. ı ı ı ı 
--

Form Bilgisi ı ı 

Birlikte Çalışına 4 4 4 4 4 4 4 4 

Çalgl. Bilgisi - ~u !'Of. ram ha ırl layı ~ı t iri rnde tar arııla n mı ~ t ı c • 

Falklor (Hal kb ilim) 2 2 2 2 

Müzik Tarihi 2 '·--------
Ses Fiz i o-; 2 

-------~-

Milli Oyunlar-Beden Eğ. ~u br ot ram ha ırl ayı ı t iri nde tar ~rnla_rııııı~ı't ır~--·--1---· 
Türk Edebiyatl. ı ı ı ı ı ı ı ı -· 1--· .. 

Türk Kültür ve Med.Tar. ı ı ı ı ---- -----
Sanat Tarihi 2 - - ... 1-'- --
Bitirme Ödevi __ı_ ~-
Atatürk İlk e ve İnk.Tar 1 ı 1 ı ı -:ı- -l-- --1-

___ .. ______ 
ırııı,.k n;ı; ı ı ı ı 1 ı ı ı -

Yabancl. Dil 6 6 4 4 4 4 2 2 

Peda_Boji -- ı--.... ·-------·-

Tonlam .)(l 30 26' 24 22 ?.? ;.ıı 21 

.. __ - --- - ___ _.._ ---- -·- ---- ------- ~-- . -
·-- -· ----

: 

-·-------
... - --- - --- ---------

XI-Bu prograını.TSM 'J'urına Çalgılar Sanat Dalı öğrencilt::ri bıkip 8dt:ı·. 
X2-Bu programı THM Vurma Çalgılar Sanat Dalı öt~rencile,..i t<1kip t:ıı1er. 
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TÜRK HALK . OYUNLARI BÖLÜliıÜ 
ÖGRETİCİLİK ANA SANA'r DALI 

PROGRAMI 

azırı.~-~~M---rv--i 
y .yıl y .yıl- y. ıl y. yı ı-~~-~;ı 
ı 2 ı 2 3 4 5 6 ·r 1 H ı 

·1 

s ___ _§_1_L 1L _6 6 __ _2__.Q ___ 6_ _ _ti_l--·-----·---·-·---ı 
ı-=B:.:::a..::l~e-=ES2::.g~z.:_• v;_e~R:.:.:i=-:t::.;;m::.::i::.:.k=---- _ ___g___ .. L _!_ _Lı--. .!L ______ -L-----··--·-·······-· 

ı-=T~o~o·ı.!::!u'-U~r..l-b.vgıu~ı:!a~ma~----- ____ ----------- _i __ ~-~-~--}-----------·· ----J 
1~s~o~l..ı.f.ıo<e..,ı.j-Lv.ıo<.e~NwaOL.z"-'a;uruiı.,ıyı.ı;;aut.__ __ a_ _ _a_ _.2_ _ _2_~- .2- -~. ··--- --- ---!--------. ··--·-·- ··----.l 

ı-::..::...:~:_i_:_i __ ~--=--:ı_e_r_ı_· -----· 8 ~ ı:~---~=~=~=~~~= 2 ~~ !==-_:_-~_-_ :_ -~ 1 

1-!.R!..:::e~Pe:.::.r...::t..:::u::::.a=.r ______ ---!-=2-.2- .. L L. __ ı_ ı__ _ı_ ı_ L.-ı-1.-. ------·-··-·------ · 

ı-::..M::.:e..::s.::l..::e.::k~Ça.:::.l~g~ı:::.:s.::.::ı::__ _____ ··- _ . ..L.,_?._. 1_ _2 _ .. ?.. _2 _ _2_ __ _2 -----·--·--·--- ---· 

ı-:.:::.:::::.=::..:::.;..:::.:J...V:::..:::.~(-. H-:-:-:-:-:-.:-i-m-1 )---··-_ = 2-L 2-r : • : .... ~~- ~:ı=-==--:.~ ~~:ı 
J.-S_a_h_n_e_v_e_~_I'Iı_· m_ı_· k _____ 1 _ __,-ı--l---- -=~= =--= __ ? .. ~2 ~? ~: .. : 2 _j =-==~==~----~=_! 

Türk Edebiyatı • ı ı .. __ Lı_. l __ L .. _ı. -·1·----------------- ··--
ı-..::.T-=ü=--r=k_K:.:u.:.:: .. l::::.t;:..;ü::.:'r;:__v;_;:e:----:;M.:.::e;.::d~ ... -=·r-=&.::;.r..:.•-1--ı-· !__ı_-}-- ı. _________ -·-----}-----·-·--·--·--·- -·--
I-~S~a.!.!n:!:!.a...'!t_T.:_ae.r:!::.ı:.J· h~_,ı::..· -----•--- _______ --- --- ·····-· -·--·· ·-- -,;- ·;-··) -·-····-·····-·· ··-······· --- •· · 

l--.J:~p:Jl8~l.IJn~J;lA~_g,~u;!J~n..J.~;~;0_··_ de_v __ ı_· ----~~==--~-----·· ·----~- :::::: =~ = c_ ~= 1===--===ı 
~..-..ı.T~~ü~.ı...rakıı...tu ...... ·~J..ji~ ..... ı ...... i~_ı_k_e_v_e __ j'·_nı._k·_ •. _'l''.ı:ı-ıP ~=-L- ~~i~~~~~- t :t ~~~==~:~·=ı 
1_Y_a_ba_r....:~;__: ı_D_i_ı ______ 1 -+--t--6- ~- _4 4 L _L .1 _ _ _?ı---·--· ----- -- -------~ 

.__ ______ T_o_pı_a_m ___ .~~B. ıo_ ~~ ~~= ~~-~L ~~~~=~-~:--~--~ 

. - -= -:·· = -=-= = --=_::__-+-----=ı 
1-:----------~== =~- _-=·~ = ==-~ = =- :~=r-==--==-~-~~:=~ 

! 

1--------1:·:-_ e-ı-==-~_~--=~~--~ --~~-t==~-~ ~~~:·_--~ı 
1------------i ~--- --~, ---~ --· -·· -- .. - --1-ı-~---------J 
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i 

l 
l 

ÇALGI YAPIM BÖLÜlfÜ l 
ÇALGI YAPIM ANA SANAT DALI ' 1 

PROGRAMI 1 
~------------~--~---------------r---------1 

ıazırı --I-· -r ir hl--jı-v--1 
DERSLER ı 

tyly ~ ii•Yr~ ;·~ı~ Y~Y.ı·~-,--~.y,ı~l-
Mesleki 'l'eknol o ii 2 2 2 ~- ... 2 2 2 :! l- _________ __! 
Teknik Resim ,.L t--ı----- _______ J ______________ _ 
Meşleki Re.aim...____ 4 -~ 4 2 2 2 2 ·---1-- -------···-··· . 
Çalgı Bilgisi,Tarihi 2

6 6
2 

1 
2 ~ 2 2 2 .. .?:.... --·· ·---~~-----· -----~ 

Ttirk Mus.Solf.ve naz. 
---ı·--- --· ·-····- ···- ·-,-------·-··-·-···-·····ı 

Batı Mus.Solf.naz. 6 6 1 
ı----:-:--:-:~~~~~~ - --- ') ...... ··ı--·- ···--f------- -·--· ---··ı 

Atölve 8 8 8 8 l.Q_ l.2.l-1.2-.l2. .. ____ ---·--------··· 

Yardımcı. Meslek Calgısh. A. A. tl ....4.---4--14-1-4-4- ··------------

'l'H-..lr H'rloh; m:ıh ı 1 1 ı 1. _l.-r-1--... .l.~------------
Ttirk KUl ttir Med....T.a.r.i...hi ı ı ı

2 
ı _ ~ 

Sanat Tarihi 1 
Ttirk Dili · ı-- 1 ı ı ı ~-·ı·- -;- ~-- --------~ 

-- ------·----·- ---
ı ı ı ı ı ı ı 1 

J.------------1--1--J--t---i---T--+- -r-·- -------·----· 
Atattirk iıke ve İnk.T 

6 6 4 4 4 4 2 2 
t------------t--,1--1----!---4 !--'--· -- ·----· ---ı----------- ----- ---·-Yabancı Dil 

ı5 ı') Bitirme Ödevi 
ı--==;:...;:...:;=.::::..;;;._.;;:._;;.;;..;;;....:..;;:;:__ ___ ,__11---t---lr---ı-'--t-----+---l -- -- - -------~- ·--,--,.--

Pedagojf 
-----·ı---- --ı---------·--

Toolam 26 26 Jo-1Jo JO )O-- 29- 29-D6- .26-ı----- -------------~ 
ı-----------'=-><.1,........_--ı--~:_~-= - -= --~~ ~-~1= --~=~~-~= 

1 - --·- ·-·---·· ----ı----~------.._ ___________ -,_.. ~-===--~~=~]-~~ .~~~=~-= 
ı--·- __ -- ---1·----+-~=:=- ~--- ----=-~=j 
1-------------------1--- ---· ---·- ----- 1-·-- ----------·-· 

, _____ : ___ ,1 __ ---= --- --·-- ·------·-··· 1 --··---ı 
~----------'----- t- -··-r-·· i----------------------1: 

ı------------1- -- j. --l----------·-------·-1 
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1 

1 

l 
EK-.2 

İZMİR DEVLET KOHSERVATUVAHI 

l PİYANO ANASANAT DALI 

ESAS MESLEK YARDir1iCI lViESLEK KUVCÜH IJ l~'f~ ;JL ~~I { t - -

OR'rA Ö·~iRETİlV~ 

OHTA DE' VHE LİSE D~.'V E~':.ii 1· i.}~~~ L: 1~·1 :~. LJ:(V Ll~· 

ESAS MESLEK DERSLERİ ı 2 3 ı 2 3 1 ,-;ı -~ ' ·- ·+ 

Piyano 2 2 2 2 2 3 J 3 3 :~ 

Solfej 8 8 6 

Oda Müziği 2 2 ') 
< .. 

'j :!. ~~ 

YARDIMCI MESLEK DERSLERİ 
Seçmeli ı J. ı .L 

Deşifre ı ı ı l ı ı 

Piyano Ako.rdu ı ı 

Koro 3 3 3 .. ~ 
j 

Piyano ve Klavsen Edebi. ı ı 

Arrnoni 2 2 2 

Form Bilgisi 2 2 ') 
'-

Müzik Teorisi 2 2 

Enstrüman Bilgisi ı ı 

Müzik Tarihi 2 2 2 

Ri tmik jimnastik ı ı ı 

KÜLTÜR DERSLERİ 
Türkçe 5 5 5 

Türk Dili ve Edebiyatı ( 1) 5 4 4 

Türk Dili ı ı 1 J 

Sosyal Bilgiler 2 2 2 

Fen Bilgisi 2 2 2 

Matematik 2 2 2 

Yabancı·Dil(2) 3 3 3 5 5 5 
, .. 
) 

ı:· 

.J :; ") 

Din ve Ahlak Bilgisi 2 2 2 

Atatürk İlkeleri ve İnk. rı'ar.- 2 ı ı ') 
L. 1 ı 1 J. 

Sanat Tarihi ı ı 



i 
l 

l 
l 
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ORTA ÖGHJE111iM 

ORTA DEVRE' LİS:C: 1)~-~v· ı {i~.\ s .L ~ f ' L ·; :' ı.:• ' \İ 1 

X l.ı h •. ı ,., 1. i) L -../ l: 1'.\ 

ESAS MESLEK DERSLERİ 1 2 3 1 2 3 ı ~~ -:. ~·~-J 

Milli Güvenlik ı ı 

Genel Psikoloji ı 

Eğitim Psikolojisi ı ı 

Sanat Sosyolojisi ı 

Sanat F'elsefesi ı 

Halk Bilimi ı ı 1 1 

27 29 29 19 29 32 20 ;:.o l'.J lu 

!!Q!: (1) Lise I. Sınıfta 1 saat Kompozisyon, lse:wt Dilbil~;Lü; 
Lise II. ve III. sınıflarda 1 saat Kompozisyon oku. tulı.ıc~_ııc., 

(2) 2 Saat Laboratuvar çalışması yapılacako 
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PİYANO ANASANAT DALI 
İZMİR DEVLET KON SERVA '1\J V AHI 

ARP ve GİTJ\R DALINDA OKuTULAN 

ESAS MESLEK - YARDIMCI MESLEK - l(ÜVrÜH D "rJ H S11':·ı l "i 

ORTA ÖÜH.t.ı:Tİl\1 

OHTA DEVRE LİSE D.C:V lU~' Sİ Y Ul~~~ı~:·!~ lJ .!.j~ V i·~ ~~· 

ESAS MESLEK DERSLERİ ı 2 3 ı 2 3 ı ') 

Enstrüman (Esas Çalgı sı) 2 2 2 2 2 3 J 3 

Solfej 8 8 6 

Oda Müziği 2 2 
,., '_ı 
.::.. '-· 

Orkestra 6 
,. .-
Lı Lı 

Y.ARDD~1CI MESLEK DERSLERİ 
Piyano ı ı ı ı ı ı 

Ko ,ro 3 3 3 -j 
-

Arp ve Gitar Edebiyatı ı ı 

Armoni 2 2 2 

Form Bilgisi 2 2 2 

Müzik Nazariya tı 2 2 

Enstrüman Bilgisi ı ı ı 1 

l'liüzik Tarihi 2 2 ') 
'-

Deşifre ı ı ı ı 

Ri tmik jimnastik ı ı ı 

KÜLTÜR DERSLERİ 
Türkçe 5 5 5 

Türk Dili ve Edebiyatı ( 1) 5 4 4 

Türk Dili ı l 

Sosyal Bilgiler 2 2 2 

Fen Bilgisi 2 2 2 

Matematik 2 2 2 

Yabancı Dil (2) 3 3 3 5 5 5 J ~) 

Din ve Ahlak Bilgisi 2 2 2 

Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar.- - 2 ı ı ~~ l ı 
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Yiı.YLI SAZLAR ANASANAT D.ALI 
İZMİR DEVLET KON SER VA 'l'UV ARI 

KEMAN -VİYOLA -VİYOLON SEL-KONTRBA S-DALINDA O KU 11\J lJAN 

ESAS - MESLEK - YARDIMCI I·ıiESLEK - KÜLTÜH D.i.m~>L.Lmİ 

ORTA ÖÖRb'1J:İM 

ORTA DEVRE LİSE DEVH f~'~;t Yi j J·:· ~Lt~1·: ])1,''/l{i,· 

ESAS MESLEK DERSLERİ ı 2 3 ı 2 3 1 2 ) :t 

Enstrüman(l) 2 2 2 2 2 rJ 3 j 3 4 '-

Solfej 8 8 6 

Orke stra( 2) 6 6 6 G r G 
,-

u u 

Oda Müziği 2 2 2 ') 
'- ~2 2 

Korrepe ti syon ı ı ı ı ı 1 1 ı 

YARDIMCI MESLEK DERSLERİ 

Piyano ı ı ı ı ı ı 

Koro 3 J J 3 

Armoni 2 2 2 

Form Bilgisi 2 2 2 

Enstrüman Bilgisi ı ı .... 

Müzik Tarihi 2 2 2 

Müzik Nazariyatı 2 2 

Ritmik jimnastik 1 ı ı 

KÜLTÜR DERSLERİ 

Türkçe 5 5 5 
Sosyal Bilgiler 2 2 2 

Fen Bilgisi 2 2 2 

Matematik 2 2 2 

Yabancı Dil(2) 3 J J 5 5 5 ~ 
ı- I.J •· J ) 

Din ve Ahlak Bilc;isi 2 2 2 

Atatürk İlkeleri ve İnk. rrar.- - 2 ı ı 1) ı ı ı 1 '-· 

Türk Dili ve Edebiyatı ( 1) 5 4 4 

Sanat Tarihi 1 ı 

Milli Güvenlik 

Genel Psikoloji 
1) 
'-



1 

l. 

t 
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ORrl'A Öi]HETİN~ 

ORTA DEVRE LİSE DE'Vid;;Sİ '.{ t.Jı~·.~.:;jıJ·~ 1.1 l·.' \1 ı\ ı~\ 

ESAS MESLEK DERSLERİ ı 2 3 ı 2 3 ı ~~ _ı __ _1:__ 

Eğitim Psikolojisi 
ı ı 

Sanat So syolo jisi ı 

Sanat li'elsefesi ı 

Türk Dili 
ı ı J. ı 

Halk Bilimi 
ı .l ı 1 

--------··-···--
28 30 31 27 35 )'{ 24 •') ,, ~-~ () • .. J"J 

·- 't 
.. _ .J-

NOT: (1) Lise Io Sınıfta 1 saat Kompozisyon, 1 suat Diloil,.·:L..;i..; 
II. ve III. Sınıflarda 1 saat Kompoziuyon okuttdrıeiJl: ... 

(2) 2 saat Laboratuvar çalışması yapılacak. 
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İZMİR DEVLET KONSERVA 1l1UVAHI 

NEFESLİ VE VURMA SAZLJ\.R ANASJ\.H.AT DALil~DA OEU'rU1iüi 

ESAS MESLEK - YARDDi1CI MESLEK - KÜL'rUR D1'W3LEFÜ 

(Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trornpet, 'l1 roıübon, 'J:'uuu) 

NEFESLİ SAZLAR DALI 

ESAS MESLEK DERSLERİ 
Enstrüman 
Solfej 
Orkest.ra (2) 
Oda Müziği 
Korrepe tisyon 

YARDII1ICI MESLEK DERSLERİ 
Piyano 
Koro 
Armoni(3) 
Form Bilgisi(3) 
Enstrüman Bilgisi 
Müzik Tarihi 
Müzik Nazariyatl(4) 
Ritmik jimnastik 

KÜLTÜR DERSLERİ 
Türk Dili ve Edebiyatl 
Türk Dili 
Yabancl Dil 
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi 
Sanat Tarihi 
Milli Güvenlik 
Genel Psikoloji 
Eğitim Psikolojisi 
Sanat Sosyolojisi 
Sanat l?elsefe si 
Halk Bilimi 

ORTA ÖGREr.rİJ:ı'i 

LİSE DE'VRl~S:i: 

ı 2 3 
2 

8 

ı 

2 

ı 

5 

5 
ı 

2 

8 

ı 

ı 

2 

2 

ı 

4 

5 
ı 

ı 

ı 

ı 

2 

6 

ı 

ı 

3 

ı 

2 

2 

ı 

4 

5 
2 

ı 

ı 

ı 

ı 

25 30 34 

ı 2 '3 4 

3 J 3 4 

6 G 6 G 

ı ı ı ı 

ı ı 

J J 
2 2 

ı 

J 
(''· c: 

2 2 2 

ı ı ı l 

5 ~ 'j ') 

ı 1 ı ı 

ı ı 

ı l ı l 
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(1) Yüksek IV. ve Io ders saati "Ecitim Uygulaması" yrıp:tlır. 

( 2) Çalgı öğretmeni tarafından ye ter li görülen Lise lLL sını L' 

öğrencileride Orke stra dersine girmek zorundadı .r-lur. 

(3) Piyano ve Yaylı Sazlar Bölümleri Lise Ioii.III. :.ıH:ııi'lu.c:ı 

ile birlikte yapılır. 

( 4) Yaylı Sazlar ve Piyano Bölümleri Orta II.III., sını flurı ilt.ı 

birlikte yapılır. 
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İZMİR DBVLET KONSE'RVATUVAHI 
VURJVIA SAZLAR DALII~Di\ OKUr~ıULAN 

ESAS MESLEK - YARDIIViCI MESLE'K - KÜL'rUH DEiiSLl'.ld 

owrA öcn:ı..:rııİM 

LİSE DEVRBSİ 

.;;;.E.;;;.S;;.;.A ;;;.S ...;;h;;;;;;ffli;;;.;;' S;.;;L;.;;E~K;;....;;;;D.;:;:E.:.:R.;;;.S:;;;LE;;;.• R:..;;;I=-· ----=l-_;2=--___.3;:;_ _________ ...:::1:........._:.::.2_:.:...J _ i\ 

Vurma Sazlar(l) 
Solfej 
Orkestra(2) 
Oda Müziği Kor.repe tisyon 

YARDIMCI MESLEK DEHSLERİ 
Piyano 
Koro 
Armoni(3) 
Form Bilgisi(3) 
Enstrüman Bilgisi 
Müzik Tarihi 
Müzik Nazariyatı(4) 
Ritmik jimnastik 

KÜLTÜR DERSLERİ 
Türk Dili ve Edebiyatı(l) 
Türk Dili 

2 

8 

ı 

2 

ı 

5 

Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar.l 
Yabancı Dil(2) 5 
Milli Güvenlik 
Sanat Tarihi 
Genel Psikoloji 
Eğitim Psikolojisi 
Sanat Sosyolojisi 
Sanat Felsefesi 
Halk Bilimi 

2 

8 

ı 

ı 

2 

2 

ı 

4 

ı 

5 
ı 

ı 

ı 

2 

6 

ı 

3 

ı 

2 

2 

ı 

4 

2 

5 
ı 

ı 

ı· 

ı 

25 )0 33 

J 

ı 

J 
2 

3 

ı 

J 

j 4 

t.J 

ı i 

ı 

j 

2 2 2 

ı ı ı ı 

ı ı 1 ı 

ı ı 

ı ı ı ı 

26 26 2G ı9 

NOT: (ı) Lise I. sınıfta 1 saat Kompozisyon, 1 mu.ıt lhlbiıt_':üı:i.; 
Lise II. ve III. sınıflarda 1 saat Rompozisyon ulnt tttJ.ueıd:. 

(2) 2 saat Laboratuvar çalıçınası yapılucak. 
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ŞAN - OPERA ANASANAT DALI 
İZMİR DEVLET KONSERVATUVARI 

ŞAN DALINDA OKu TU LAN 

ESAS MESLEK - YARDIMCI MESLEK - KiiLTUH D~'l\SL.l~fÜ 

ESAS MESLEK DEHSLERİ 
Şan 

Solfej 
Sahne 

YARDINlGI rtıESLEK DERSLERİ 

Koro 
Piyano 
Müzik Nazariya tı ( 1) 
Müzik Tari.hi 
Mi mik 
Rol 
Türkçe Metinli Müzik Diksiyonu 

Fonetik 
Diksiyon 
Makyaj 
Ritmik jimnastik 
Korrepe ti syon 

KÜLTÜR DERSLERİ 
İtalyanca 

Türk Dili ve Edebiyatı 
Yabancı Dil 
Atatürk İlkeleri ve İnkıl~p Tarihi 
Sanat Tarihi 
Mi.lli Güvenlik 
Genel Psikoloji 
Sanat Sosyolojisi 
Sanat Felsefesi 

OH1l'A ÖGRE'l'ir;i 

LİSE DEVHES:i: 
ı 2 
2 2 

8 8 

ı 

2 

3 

ı 

ı 

ı 

2 

5 

5 
ı 

3 
ı 

2 

2 

3 

ı 

ı 

ı 

2 

2 

4 

5 
ı 

ı 

ı 

ı 

') 
'-

G 

4 

3 
ı 

2 

2 

2 

ı 

ı 
') ,_ 

2 

4 
L·: 
j 

2 

ı 

1 

ı 

ı 

32 41 43 
(1) Nefesli ve Vurma Sazlar sınıfları ile bLr.·liLtc; y<:ııJılu.·. 
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İZriiİR DL'VLi:.' 1l' EO h S~f\.V 1\'.ri.i V:\ ül 

OPE'HA DALII~DA UK.JIPU.LJ\1-i 

ESAS MESLEK - YAHDILiCl ı .. :~~·sr.~'K - ;:;j.L'l'Llh L!~~·L:;ı.,·.'i. ı. 

E'SAS MESLEK DERSLE'H.İ 

Şan(l) 

Sahne 

YARDIMCI MESLEK DERSLERİ 

Koro 
Piyano 
Arınani 

Porm Bilgisi 
Opera Tarihi ve Edebiyatı 

Dramatürji 
Korrepe tisyon 
Birlikte Çalma 
Türkçe Metinli Müzik Diksiyonu 
Eskrim 
Türk Halk Dansları 
Klasik Danslar 
Dekor Kostüm Tarihi 
I·,'lakya j 

KÜLTÜR DERSLE'Rİ 

İtaly.anca 

Türk Dili 
Yabancı Dil 
Ata türk İlkeleri ve İnkılap rrnrihi 

Eğitim Psikolojisi 
Halk Bilimi 

ı ') 
(_ 

') :·.~ '-

r- -
u G 

3 J 
ı ı 

2 ') 

'·· 
ı ı 

ı ı 

r) 

"- 2 
r"i 
(_ '2 

2 ') ,_ 

') 

'·· 
1 

ı l 

2 2 

ı ı 

~·-

:.> 5 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

35 J(} 

"j i\ ----··--w-·-·-··---- • --
') J '·-
.. c () 

ı ı 

') ) 

'-- ~ 

ı 

ı 
-, 
.J. 

') ') ,_ <. 

2 ·") 

•'") ·:. 
'-- "-

ı ı 

ı ı 

ı 

') ., 
'-- (,.,. 

ı 1 

5 ' _.1 

l l 

ı ı 
···-----··- ~~ .. -·--

jl ·····) 
)'-

(1) Yüksek IV de 1 ders saati 11 J•:;~itün Uy:·;uLımn::;~ı.•r .r:rıı:J·,ı· .. 
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l İZIVJİ H Db''v1b'1r lWl! Si~'HV kl'l.: V .~ın 

B.ALE Ai.\; i\ SAN .. \ ır DAL I. H D•\ ·~)i. U 'P: J LUJ 
\ 

ESAS MESLEK - YAHDHıCI ı·: i~~ SL i~'l: - 1\[jL'l'iJU lJ'l::;L:',l; i 

OH'rA ÖÖHE 1J1İl'il Y ~;;._~:L'.'L. İL.ıWİ 'i.LiY.;;[•;E 

ORTA DEVRE' Lİ!JE D.t~V Ht~ L:E~'..../ lı.l~~ ; ; ~. ·.,/ . ~ ... ----- ·-··-----~--

ESAS I·.mSLh~C DERSLERİ ı 2 3 ı r;ı 3 ı 'J ~ 

'--
,_ .L ··----· --.. --.~· 

Klasik Bale 10 lO 10 lO lO lO ı o JO .! ;.J _ı,_, 

Pas de Deux ı 2 4 ,1 
~i· ·r 

Ka rakder ı 
,, ,., 

4 (~ .. '- ·r 

Teori 'ı 
L 2 

Hepertuar 'ı .. , 
'l '-·- '-· •t· 

YAHDIMCI MESLh'K DEHSLEHİ 
Çağdaş Dans ~! ') 

Dans Kompozisyonu , __ ') 

Sahne-Birlikte Uygu. 2 3 J 3 J ) 

Tarihi Danslar ı ı ı 

Halk Dansları 2 2 2 

Ritmik-jimnastik ı ı ı ı 

Dans Yazısı ı ı ı ı ı ı ı ' l ı ... 
Bale Tarihi ı 1 :ı. 

Genel :VI üz ik Bilgisi-
Müzik Tarihi ı ı ı ı 

Piyano ı ı ı ı ı ı 1 

Solfej 2 2 2 

Resim ı ı ı ı 

Görsel Sanatlar Tarihi :ı 1 

Tiyatro ve Opera Tarihi 1 

KÜLTÜR DERSLERİ 

'l'ürkçe 5 5 5 
Sosyal Bilgiler 2 2 2 

?en Bilgisi 2 2 2 

l\Ta tema tik 2 2 2 



1 
1 

1 

\ 
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OH'l'A C.Li n.ı:~Ti Iv1 J d V L3 t~·ı~ L ~ , • ; l ~ .! ! ::ı. ... : .. : 

ORrrA D2VRE LİSE D.:C'V hE l).:'V H>.~· :) ::'' i.;. 

ESAS MESLEK DERSLEHİ ı 2 3 ı 2 .3 ı 2 ' ..L 

Yabancı· Dil (2) 3 3 3 5 5 ~- ı- ~) 
~-. 

:J .) " 
) 

Din ve Ahlak Bilgisi 2 2 2 

Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi 2 ı ı 

,., 
L~ l ı 1 j_ 

Türk Dili ve Edebi-

yatı (1) 5 4 4 

Sanat Tarihi ı ı 

Milli Güvenlik 1 ı 

Genel Psikoloji ı 

Eii;itim Psikolojisi ı ı 

Sanat Sosyolojisi ı 

Sanat Felsefesi ı 

Türk Dili ı 1 1 J. 

Halk Bilimi ı ı ı J 
-------

32 33 35 30 )tl 45 41 y) Jl..~ 
• -ir') 
_J ~-

(1) Lise I. Sınıfta 1 saat Kompozisyon, 1 ouat Dilbi1::ü:i; t.L.~; 

II. ve III. sınıf'larda 1 saat Kompozis;'[on okutLll.:ıc:d·: ... 

(2) 2 Saat Laboratuvar Çalışması yapılacul:. 

--- .... , r. 
Aru,-·-:·· 
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1 
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EK~ 

ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADiJ.ıİ0İ Ed.Ll·llı-:ı.~J; 

ÇALIŞMALAR ve ÇEVRE EGİTİMİ ENS'rİTÜSÜ (AKÇE) 

MÜZİK KULÜBÜ YÖNE'r:MELİGİ 

R.G.: 24~5.1975 Sayı: 1:)24 5 

I- GENEL HÜKÜMLER 

K u r u 1 u ş : 

MADDE 1- Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akadeııı.L u i. Kü 1 tU ı·ul 

Çalışmalar ve Çevre Eğitimi Ensti tü siiııe (AKIJl~) Lui(tı 

olarak kurulan ve kısa adı AKADBlılİ hlÜZİh K!ILJBd olan 

Yönetmeliğe göre yeni tilil~. 

A ma ç : 

:MADDE 2- KulUp, Akademi vo Çevrede Klasik 'J.'Urk WiziL:i, J'd..::·k :.JdW.1 L 

MUziği, Türk Hafif IJ.\ıiüziği, 1\lasik Batı ti.i.iz.Li:;;i, ibi'if 

Batı Müziği, Caz Müziği vb. ruiü~ik dal.lacıı:ı.ıl<:t l1t.:.L' ~Uı·ld 

eğitim, konser yayın vb. çalışmaları dUzenlt:r· .. 

Çalışma: 

MADDE 3- KulUp, ikinci maddede belil'tilen ar.ru.::ıca uld:}nı.ul: L•;.uı;. 

a) Öğrencilerin ve çevre için ruUzik t.,Lu1atıın, l:ülti.iJ.."·l.inU 

yaygınlaştırıp, geliştirici her türlü eib ·t;im ~·u lı;,; .. 

malarını düzenler. 

b) Çalışma alanı na gj_ren rrıihük da llHr:ı ııdd kcı ıı.·j,;r ı~,:ı:: 

dUzenler. 

c) Gerek Türk, gerek Bat:ı Mü~üli:i dalLır·ın<in 

koro gibi çeşitli icra grnpla:cun knrcn•. Hıt 

ra eleman yetiştirir. 

d) Türkiye'de ınüı.ik sanatı, kül·~UrU ve eilttin.tııin D(ır·nn

larınıil ele alınacağı çeı:;;itLL bü:.üf~ l\i;o,s.ı:·el<;ı·i, ;:;<::·

minerleri, Konferansları vb. çalırjfHdl~:tr:ı. clli;.;;ı~td.:t·. 
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e) Müzik ile ilgili çeşitli y-ayınla:t, yaparak, Akadewi 
.Müzik 1\rşi vi nin kurulmasına önayak olur. 

f) Müzik sanatı, kül türü ve eği tirni ko nusunda çe ı,;; i tl i 
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla i.şbirli~i yti[n1r·. 

II- İŞLEYİŞ aiJKUMLEH.İ 

Organlar: 

MADDE 4- KulUbUn organları şunlardır: 

A) Başkan 

B) Yürütme Kurul u 
C) Bölüm Yönetmenleri 

Başkan: 

MADDE 5- Kulübün Başkanı AKÇE ~udürü tarafından Eskişehir İTİA 
öğretim üye veya yardımcıları arasından seçilerek, gö

reve atanır. Başkanın görevden alınması, atanmasındaki 

yönteme göre olur. 

Başkanın G ö r e v 1 e r i 

MADDE 6- Kulüp Başkanının görevleri şunlardır: 

1- Kulübü temsil eder. AKÇE Müdürünün gözetüu ve dene

timi altında Kulübü yönetir. 

2- AKÇE MüdürUnUn onayıyla, Yürütme Kurulunu o luştt.u•an 

Bölüm Yönetmenlerini seçer. 

3- KulUpte görev alacakları seçerek, AKÇE ~IüdürünUn onu-

yına sunar. 
1 

4- KulUbUn AKÇE ve diğer Akademi içi ile dışı organ y-a 

da örgütlerle ilişkilerini dü zenleyip, gerekli u,Yu

mUn sağlanmasına çaba harcar. 

5- YUrtitme Kurulu Uyelerj.nin tek tek üzerlerine aldık
ları görevler arasında düzenle ştirme yapar Ve bo n 

kararları verir. 
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YUrtitme Kurulu: 

MADDE 7- YtirUtme Kurulu, Böltim Yönetmenlarinin katılnı.E.wıyla ıuey

dana gelir. Top lan tıları Başkanın yönetinlinde yapı lı :ı:·. 

YUrtitme Kurulunun G ö r e v 1 e r i : 

MADDE 8- YUrtitme Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) KulUbUn çalışmaları ile ilgili olarak yapılan fonk

siyonel bir işbölUmü dU zerline göre işleri yürütmek, 

b) Yıllık çalışma,, ~apor, plan ve programları ile bUtçe-

yi görUşüp, karara bağlamak. 1 

c) Yönetmeliğin üçüncU maddesinde belirtilerı çe:üv.;ıma ko

nularında kararlar almak, 

d) Başkanın önereceği işler hakkında karar vermek, 

e) Kulübün yıllık çalışmalarını denetleyerek, sonuçla

rını AKÇE MUdUrUnUn bilgisine sunulacak ıJekilde bir 

rapora bağlamak • 

. f) KulUbUn çalışma konularında işbirliği yupılacak dt;.r

nek, organ vb. örgütler hakkında karar verip, işLir

liği dUzenini belirlemek. 

B ö 1 U m Y ö n e t m e n 1 e r i : 

MADDE 9- Bölüm yönetmenleri, kendi yönetimlerina verilen mUzilc 

dalındaki tüm çalışmaları, Başkan ve Yürütma ı<.:nrulunun . 
gözetimi altında planlar, örgUtler, yi..irütUr ve denetle:ı.:·. 

III- ÇEŞİTLİ HUKÜMLER 

MAIDDE lO-Akademi dışında başka kent ve yörelerde yür·ü tülocck 1\u

lUp Çalışmaları AKÇE MUdUrü ve Akademi Başkanııcının 

Onayı ile yapılır. 

MADDE 11-Kulübün mali olanakları ile görevli.lerl.ne ödt;ı-ıecek üc

retlerde AKÇE Yönetmeliğinin 12 ve 13. maddelerine u:ru
lur. Gelir ve Gider hesaplarının tutulrrı:ı:.::ıınd~ Alc.:ıJı.:;ı::ı..i. 

Konuna Derneği ile., işbirliği yapılır. 



1 
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MADDE 12- Bu Yönetınelik Resmi Gazete' de yayımıatıdığı tarihte yU

rUrlüğe girer. Yönetmeliğin değiştirilmesi, AKÇE Müdü

rUnün önerisi Uzerine. AKÇE Yönetim Kurulunca yapılır. 

1 ~': 

1 
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EK-~ 

T.c. 
ESKİŞEHİR 

İktisadi ve Ticari İlimler Akadenusi 

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKULTESİ 

ATATÜRK MÜZİK ARAŞTIRMALARI VE EGİTİ~IT 
MERKEZİ YÖNETMELİGİ 

1 

Yönetmeliğin Yayınlandığı 
Resmi Gazete : 12 Şubat 1981 

SAYI: 17249 

I- GENEL HUKtiMLER 

KURULUŞ: 

MADDE 1- Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İleti

şim Bilimleri Fakültesine bağlı olarale kurulan Atutür·k 

Müzik Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi bu yönetmelii;;e 

göre yönetilir. 

AMAÇ: 
MADDE 2- Merkez ATATÜRK' Un ·'TÜrk Devriminde mi.i :ük için belirl~di

ği. gelişme çizgisi v.e amaçları doğrultusunda araştırı&ı., 
örgütleme, eğitim ve yayın çalışmaları yapar. 

ÇALIŞMA: 

MADDE 3- Merkez ikinci maddede belirtilen amaca ulaşınale için; 

a) Ulusal duygu ve düşünceleri anlatan her türden mü

zik ürünlerini toparlayıp, arşivler. 
b) Türk I~uziğinin evrensel kalıplar içinde UrUnler ver

mesini sağlayacak ve çağdaşlaştıracak çalı ~ma lar ya

par. 
c) Ulusal ve evrensel düzeyde eski müzik türleri üz•:ı

rinde çalışmalar yaparak, bunları yeni kuo}aklara tti

nı tır. 

1 
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d) Müziğin geçmiş, yaşanan ve gelecek boyutları içinde

ki yapısal gelişimini beltrleyecek yöresel, bölgeuel, 

ulusal, uluslararası dU zeylerde bilimsel çalışrıı.alar· 

ve örgütlemeleri gerçekleştirir. 
e) Müzik ile ilgili belge, fotoğraf, çalgı, nota, SB8 

vb. örnekleri -toplayıp, sergileyen Müzik Arşiv ve 

Müzesi ni kurar. 
f) Amaca uygun müzik ürünlerini i cra edecek bireysel 

ve kümesel çeşitli müzik toplulukları kurup, çalıı:ı

malarını örgütler. 
g) Amaç ve çalışmaları yöntinde örgütleri bulnnan kurum

larla işbirliği yapar. 
h) Atatürkçü çizgide müziğin gelişmesine katkısı bu.lu

nacak ödüllü yarı şmalar düzenler vey-a bu tür çalı::;

maları bulunanlara özendirici mi.i zik ödelleri verir. 

i) Merkezin amacına uygun müzikle ilgili her türlü ça
lışmayı, yetenek temeline göre, başarıyla yürütecek, 

belgeye dayalı besteci, icracı, yönetmen, uzman, vb. 

eğitimi yapar •. 

j) Merkezin amaç ve çalışmalarıyla ilgili her tüi·lü ya

y:ı.nı gerçekleştirir. 

k) Kitle iletişim araçlarıyla müzik yayınları yapan ku

rumların çalışmalarını Atatürkçü bir anlayışla yürüt
melerinde dU zenleyici, destekleyici çabalar gösterir. 

MADDE 4- Merkez 3. Maddede belirtilen mUzilc ile ilgili araştır
ma, örgütleme, eğitim ve yayın çalışmalarını yUrü tür

kan, başta Akademi Kültürel Çalışmalar ve Çevre ~i·tüıı:i 

Enstitüsü (ETV), olmak üzere Akademi içi ve Akademi dı
şındaki ilgili tüm organ, kuruluş ve örgüt birüııleri.y

le işbirliği yapar. 

II- i:~:LEYİŞ HÜKÜMLERİ 

ORGANLAR: 
MADDE 5- Merkezin organları şunlardır. 

A) Yönetim Kurulu 
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B) MUdUr ve Yardımcıları 
C) KUma ve Birimler 
D) D anı şma Kurullarl. 

YÖNETİM KURUX.U 

.MADDE 6- Yönetim Kurulu, İletişim Bilimleri :B1akültesi Dekanıınn 

Başkanlığında, Fakülte kurultınca seçilecek dört Öğretim 
Üye veya Yardımcısından k~ılur. Seçim iki yılda bir 
yapılır. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERi: 

MADDE 7- Yönetim. Kurulunun görevleri ~ıunlardır: 

A) Fakülte Dekanının göstereceği adaylar arasından nlü

dU rU seçmek; 

B) Yıllık çalı~ınıa rapor, plan ve programları ile bütçe
yi görüşüp, karara bağlamak; 

C) 1fudUrUn önereceği küme ve birimler ile baş.kanlar:ı..nı 

seçme konusunda karar alarak, işleyiş kurallarını 
belirlemek; 

D) Yönetmeliğin 3. 1 maddesinde belirtilen ç.aıı şma konu
larında kararlar almak; 

E) Merkez· mUdUrünün önereceği işler hakkında karar Vt:!I'

mek; 

F) Merkezin yıllık çalışmalarl.nı denetleyerek, St)rıuçla

rını Fakülte Kurulunun bilgisine sunulacak biÇimde 
bir rapora bağlamak; 

MERKEZ MÜDURU 

MADDE 8- Merkez Müdürü, FakUlte Öğretim Üyeleri yardııncıları, 

uzman görevlileri ile yönetim görevlileri veya gerekti

ğinde Akademinin aynı nitelikteki çalı~1anları aı·aoında 
Fakülte Dekanının önerisi üzerine Merkez Yöru:ıtim Kuı·u

lunca, iki yıl için seçilir. Görev süresi biten müdür, 

yeni:den seçilebilir~ Müdür görev süresi içinde ke?disi
ne yardımcılar atayabilir. 

MERKEZ MÜDURUNUN GÖREVLERİ 

MADDE 9- Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 
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1- Merkezi temsil eder. Oy hakkı olmaksızın Meı·ke z Yö
netim Kurulunun toplantılarına katılır. Yünetiıa Ku

rulunun gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini 

yijrUtUr. 
2- Merkezin küme ve birim başkanlarının seçind için 

-
Yönetim Kuruluna öneride bulunur. 

3- Yönetim Kurulunun gündemini hazırlayarak Kuı•u.l Eaş

kanınJ.n onayına·· sunar. 

4- Merkezde çalışacak görevlileri seçerek, Dekahın 
(Yönetim Kurulu Başkanı) onayına sunar. 

5- Merkezin hesaplarını tutarak, yıllık bütçe, plan 

program ve çalışma raporlarını hazJr·lar; 
6~ Merkezin küme ve birim çalışmalarJ.nda i~ıbiı·liğini 

ve uyumu sağlar; 

KÜME VE BİRİMLER: 
MADDE 10- Merkez MUdUrUnUn önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunun 

kararı ile mU zik araştırmaları, ·örgütleme, eğitim, 

yaYJ.n ve 3. maddedeki çalışma konularında gö.r-ev yapu
cak çeşitli kümeler ve ö~güt birimleri kurulabilir. 

KÜME VE BİRİ1ffiERİN GÜREVLERİ: 

MADDE ll- KUmeler ve birimler Merkezinin çeşitli çalışmalarını 
kendilerine ayr~lan olanaklarla yürütm~kle görevlidir. 
KUmeler ve birinuar şef, yönetmen, başkan vb. adlarla 
anılan kendi yöneticilerinin gözetim ve denetirui al
tında Merkez Yönetim Kurulunca belirlenenan esaslara 

göre Çalışırlar. 

MADDE 12- Akademi dışında, başka ke~t ve yörelerde yürütülecek 

kU me ve birim çalışmaları Akademi Başkanlığı ve Mer

kez Yfuetim Kurulunun onayı ile yapılır. 

DANIŞMA KURULLARI 
MADDE 13- Merkez çalışmalar;ı:tıda etkinlik ve verinıliliği ar·t tır

mak, yeni görUşlerin çalışmalara getirilmesi ile Mer

kez yönetiminin gereksame duyduğu konularda hi:t.ıüetl(;-
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rinden yararlanmak üzere merkezin amaç ve çalışma 
alanlarında yönetim kurulunun saptayacağı esaslara gö
re çeşitli Danışma Kurulları oluşturulabilir. 

MADDE 14- Danışma Kurullarının üyeleri sUrekli ve süreksiz ola
rak, her Danışma Kurulunun ilgili bulunduğu alanın 
yetkili kişi, kuruluş, organ ve örgütleri arasından 
Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile seçilir. 

MADDE 15- Danışma Kurulunun toplantı gündemleri. Merkez yöneti
mince yapılan hazırlıklar sonucu .Müdür taraf'ından dü
zenlenir. Üyelere gereken çağrı yapılır. Toplantılar 
Yönetim Kurulu Başkanı veya Merkez Müdürü tarafından 

açılır ve yürütülür. 

~' 1 /1: 
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KONSER DİNLEYİCİSİ :.SORMACASI 

• • . • 
• • 
• • 
• .. 
• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A) MÜZİKLE DOGRUDAN İLİŞKİ VE İLGİ LENİMLER 
ı. Herhangi bir mUzik eğitimi gördünUzmU ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2. Müzik dinleme araçlarınız varmıdır ? Varsa nelerdir? ••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

3. Dinlemeyi sevmediğiniz müzik tUrleri nelerdir? • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4. Dinlemeyi sevdiğiniz mUzik tUrleri nelerdir? • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

5. Sevdiğiniz ses ve saz sanatçıları kimlerdir? • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

6. Orta.öğretimdeki müzik başarınızın düzeyi ••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , •.•..••.••.•.•.................•.....• 
7. Herhangi bir müzik aleti çalıyarmusunuz ? Çalıyaraanız 

çalgıların adlarını belirtiniz?· •••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

8. ~işisel müzik yaşa~nızda kendi kendinize söyleyerek ya da 
çalarak:müzik yapabiliyormusunuz? ••••••••••••••••••••••• 

9. Hangi ruhsal durumlarında mUziğe ihtiyaç duyarsınız? ••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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B) MÜZİK SANAT İLETİŞİM ORTAMINDA DU'j,GULANIM VE !LGİLENİMLER 
10. Konsere hangi amaçla geldiniz? 

a-.Tanıdıkları görmek ( ) 

ll. 

12. 

13. 

b- Eğlenmek ( ) 
c- Vakit geçirmek ( ) 
d- MU zik .. dinlemek ' · ( ) 
e- Can sıkıntısını dağıtmak ( ) 
f- Değişiklik aramak ( ) 

~uziği dinlerken aşağıdakilerden hangisini ha tırlardı nız? 
a- Başınızdan geçen bir olayı ( ) 

b- Acı bir ·olayı ( ) 

c- Sevinçli bir olayı ( ) 

d- İçinizdaki kaygıları ( ) 

e- GUnlUk sorunları ( ) 

f- Geçmişe dönilk bir hatırayı ( ) 

g- Geleceğe dönilk duyguları ( ) 

Konserde olmanıza rağmen mUziğe yabancı kaldınızını? ••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(a) 

(b) 

(c) 

MUzikten bUtUnUyle sıkıld:ın:ızmı 

MUziği bUtUnUyle beğendinizmi ? 
Sıkıldığınız ya da beğendiğiniz 

? • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
/ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
bölilmleri belirtiniz • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14. Konaerdeki.çalgıları tanıyormuaunuz.? Adlarını yazınız. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

15. a- Konserde sevdiğiniz çalgılar hangileridir? •••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
b-. Konserde sevmediğini z çalgılar hangileridir? •••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
c- Toplulukta görmek istediğiniz veya olması gerektiğine 

ina~dığınız çalgılar hangileridi~ •••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
d- Toplulukta bulunmaması gereken çalgılar hangihn·id ir.·: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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16. Sanatçıların en çok hangi davranı~larından rahatsız oldunuz? 

Varsa belirtiniz? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

17. Bu MUziği; 
A) Radyoda ( ) 
B) Televizyonda ( ) 
C) KoDser Salonunda ( ) 
D) Başka varsa (Belirtiniz) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

dinlemek istermiydiniz? 
18. Salonda oturmat ışık, ses düzeni gibi konseri dinleme süresin

de sizde oluml~ ya da olumsuz etkiler bırakacak durumlar ol-

dumu? Olduysa nelerdir? ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............ •·• ............................................. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

19. Konser süre sinde dinleyici kitle sinin ilgisi/ davranışı sizce 
nasıldı? 

a) Olumlu ( ) 
Olumsuz ( ) b) 

c) İlgisiz ( ) 

··') ,. 

d) Başka varsa belirtiniz •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20. a) Konser sUresince çevre ile.ilgilendinizmi • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b) Müziğe kendinizi tümüyle verdiğiniz anlar oldwnu Ne ka-
dar sürdür, engelleyici etkenler oldumu ? ••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

21. Bu konser sizde uzun yıllar sUrecek bir anı ya da izlenim 

bırakabilecekmi? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·····~·················································,···· 
22. Bir daha aynı tUr ko n serıere gelmek ister misini z.Eğer i at e-

mezseniz s.izoe bunun başlıca nedenleri nelerdir? ••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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23. Bu konser bir plak ya da banda doldurulsaydı sonucu ne olurdu? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

24. Böyle bir konserin bandını satın alıımıyd1n1z ? • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

25. Bu konserin icrasında şimdiye kadar dinlediklerinizden fark
lı olarak olumlu ya da o lumsuz özellikleri varm1 d1r ? 

' .• •••••• 
....•.........•........................•.............. , ..... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

26. Konser arası ya da konser sonrası yakınlarınız ile konser 
konusunda konuşmalarınız oldumu ? Olduysa nasıl bir sonuca 

27. 

vardınız? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu mU zik sizde 
a) Yalnızlık 
b) ACl 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Sevinç 
Nefret 
Arkadaşlık 

Çoşku 

Çekingenlik 
Saldırganlık 

aşağıdaki 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

duygulardan hangilerini yaşattı? 

ı) Başka varsa belirtiniz ••••••••••••••••••••••••••••••••·• 
28. Daha önce böyle bir sormacayı cevaplandırdınıznu ? ••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29. Dinlediğiniz kanserle ilgili olarak yapılması gereken. gerek 

icra, gerek eserler ve yorumları konusunda varsa önerileri
niz nelerdir? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • ~. • • • • • • • • • • • • • • $ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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