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ÖZET 

Sosyolojik anlamda altı temel toplumsal kurumdan biri olan eğitim kurumu, 
toplumsal gelişmenin ve çağdaşlaşmanın dinamosudur. Öğretmenler ise, eğitim 
kurumunun ve sisteminin en temel öğelerinden birini oluşturur. Bunun yanı sıra 
hem sosyolojik ve demografik anlamda toplumun yarınlarını oluşturacak, hem 
de toplumun yarınlarına yön ve şekil verecek bireyleri, öğretmenler 
yetiştireceklerdir.  

Çalışmada, “Ulusal Kültürün yaşatılması” ve “toplumun muasır 
medeniyetler seviyesinin de ötesine çıkarılması” idealleri temelinde büyük 
sorumluluk ve görevler düşen yarının müzik öğretmenlerinin (bugünkü 
öğretmen adaylarının), öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi 
hedeflenmiştir. Yarının sanatçı ve eğitimcileri öğretmenlik mesleğini nasıl 
algılamaktadırlar? Meslekleri konusunda geleceğe yönelik beklentileri ve bakış 
açıları nasıldır? Uzmanlık alanı olarak müzik öğretmenliğini seçmiş olmaktan 
duydukları tatminlik düzeyleri? Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutum ve beklentilerinde, bireysel ve toplumsal özellikleri farklılıklar 
yaratıyor mu? ... ve benzeri konular, çalışmanın temel sorunsalını oluşturdu. 

Belirlenen amaçlar doğrultusunda, müzik eğitimcisi adaylarına yönelik 
yaklaşık 50 sorudan oluşan bir anket formu hazırlandı. Anket formunda 
yapılandırılmış (kapalı uçlu) sorunların yanı sıra, yarı sistematik ve açık uçlu 
sorulara da yer verildi. Çalışmada “Örneklem kümesi” olarak Ankara Gazi 
Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik 
Öğretmenliği anabilim dalı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği anabilim dalı 
öğrencileri seçildi. Araştırma kapsamında, 200 öğrenci ile görüşmek hedeflendi. 
Saha araştırmasından elde edilen verilerden hareketle “veri seti” oluşturuldu ve 
bu veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edildi. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, müzik, müzik eğitimi, müzik öğretmeni, müzik 
öğretmeni adayı, müzik öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumları.
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ABSTRACT 

Sociological Analysis of the Perception and Attitudes of the Candidate 
Music Teachers Concerning their Occupation 

Education is one of the most important institution of the society and teachers 
play very important roles and functions for the tomorrow’s of the society. Also, 
music teachers serve great duties for the development of the national culture and 
society. 

Therefore, It was aimed to examine and analyse the perception and attitudes 
of the candidate music teachers concerning their occupation. A compherensive 
field reserarch realised to achieve the aim. A questionnaire form was developed 
and used for the interviews. There were structured, semi structured and open-
ended questions in the questionnaire. A data sets was created from the data that 
were gathered from the field. The computer program of the SPSS (Statistical 
Packages for Social Sciences) was used for analysing the data sets. 

Key Words: Education, music, music teacher, candidate music teacher, the 
perception and attitudes of the candidate music teachers concerning their 
occupation. 

GİRİŞ 

Eğitim kısaca, “yaşantı ve öğrenme yoluyla bireylerde, toplumun ideal ve 
hedefleri doğrultusunda, istendik (olumlu) türden davranış değişikliği meydana 
getirme süreci” olarak tanımlanabilir. Yani eğitimle hedeflenen, bireyleri, 
toplumun istek ve beklentilerine uygun doğrultuda değiştirip geliştirmektir. Bu 
süreç bireyleri, bilişsel (zihinsel ve zekâ bakımından) geliştirmenin yanı sıra 
onlara ahlaki ve moral kimlik kazandırıp kişiliklerini ve benliklerini (bireysel ve 
sosyal kimlik) geliştirmektir. Bunun da ötesinde eğitim bireyleri, içinde 
bulundukları toplumsal çevrede kabul gören ve beklenen, bu çevrelerle 
iletişimin sürdürülebilmesi için zorunlu olan her türlü yetenek ve yeterliliğe 
sahip kılmayı hedefler. 

Bu tanımlama ise eğitimin, yalnızca okullarda, belirli amaçlara yönelik 
olarak belirli bir zaman ve mekânda, belirli plan ve programlar doğrultusunda 
gerçekleştirilen eğitimden ibaret olmadığını açıkça gözler önüne serer. Bütün bu 
sözü edilenler eğitimin biçimsel yönünü oluşturur. Ancak eğitim bütün bunların 
da ötesinde, çok daha geniş kapsamlı ve biçimsel olmayan boyutları da olan bir 
olgu, bir süreçtir ve belli bir yaşla ya da insan hayatının belli bir dönemiyle 
sınırlı değildir. Okul eğitimi ya da kurumlarda verilen eğitimin yanı sıra insan, 
günlük yaşantısının her anında, hayatının her döneminde sürekli bir şeyler 
öğrenir. Çünkü öğrenme zaman ve mekânla, insan yaşıyla ya da öteki başka 
etkenlerle sınırlı değildir. 
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Eğitim konusu gündeme geldiğinde ilk akla gelen, “gelecekte nasıl bireyler 
ve nasıl bir toplum hedeflendiği?” sorusu olmalıdır. Bunun cevabı ise çok açık 
ve nettir: İnsanın çok yönlü, çok boyutlu bir varlık olduğu gerçeğinden 
hareketle, bireyleri ezberlemeye değil düşünmeye, tartışmaya, yaratmaya 
yönlendiren, bireyin gelişmesi ve ülkenin kalkınması için gerekli bilgi ve 
becerileri kazandıran, bağımsız düşünen ve davranan, “fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür” yurttaşlar yetiştirmek.  

Ulus olarak, toplum olarak temel hedef ekonomik ve toplumsal açıdan 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, gelişmiş toplumların ulaştığı çizgiyi 
yakalamak ve bunu sürdürebilmek ise eğer; unutulmamalıdır ki, çağı 
yakalamanın ve gelişmenin yolu eğitimden geçer. İyi bir eğitimden kastedilen 
ise aklın ve bilimin temel alındığı, çağdaş ve gerçek anlamda ulusal bir 
eğitimdir. Bunun ön şartı da iyi yetişmiş, yetkin ve yeterli öğretmenlerdir. 

Bu saptamadan yola çıkılarak araştırmada, “Ulusal Kültürün yaşatılması” ve 
“toplumun muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine çıkarılması” idealleri 
temelinde büyük sorumluluk ve görevler düşen yarının müzik öğretmenlerinin 
(bugünkü öğretmen adaylarının), öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının 
incelenmesi hedeflendi. Yarının sanatçı ve eğitimcileri öğretmenlik mesleğini 
nasıl algılamaktadırlar? Meslekleri konusunda geleceğe yönelik beklentileri ve 
bakış açıları nasıldır? Uzmanlık alanı olarak müzik öğretmenliğini seçmiş 
olmaktan duydukları tatminlik düzeyleri? Öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutum ve beklentilerinde, bireysel ve toplumsal özellikleri 
farklılıklar yaratıyor mu? Araştırmanın temel sorunsalı, müzik öğretmen 
adayları ile ilgili olarak bu ve benzeri türden sorulara yanıt aramaktır.  

1. Materyal ve Yöntem 

Araştırmada metodolojik (Balcı, 2004; Bouma, 1995; Bulmer, 1994; 1993; 
Gilbert, 1993) açıdan, yapısal-işlevselci bir yaklaşımla, betimleyici bir 
sosyolojik (Horton & Hunt, 1980) çalışma gerçekleştirmek hedeflendi. 
Başlangıçta belirlenen hedefler doğrultusunda, müzik öğretmen adaylarına 
yönelik bir anket formu hazırlandı. Görüşmelerin önemli bir kısmı müzik 
öğretmen adayları ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Hazırlanan anket 
formu 47 soru ve onların alt açılımlarını içermektedir. Anket formunda yer alan 
sorulardan bazıları yapılandırılmış (kapalı uçlu), bazıları yarı sistematik, önemli 
bir kısmı da açık uçlu soru niteliğini taşımaktadır.  

Müzik öğretmen adaylarının oluşturduğu evrenden, kolayda örnekleme 
tekniği kullanılarak Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği anabilim dalı ve Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik 
Öğretmenliği anabilim dalı öğrencileri seçilmiştir. Toplam 200 anket 
formundan 150’ye yakını öğrenciler tarafından dolduruldu. Doldurulan anket 
formlarından 130 tanesi değerlendirmeye alındı. 
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Saha araştırmalarından (Fink, 1995; De Vaus, 1991; Frankfurt, 1992; Loeber, 
1995) elde edilen verilerden hareketle, müzik öğretmen adayları ile ilgili bir 
“veri seti oluşturuldu. Elde edilen bu veriler, SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) (Healey, 1993; Altunışık, 2004; Gilbert, 1993) ortamında 
bilgisayara yüklendi ve yine SPSS programı kullanılarak analiz edildi. 

2. Müzik Öğretmen Adaylarının Mesleğini Tercih Nedenleri 

Dün olduğu gibi bugün de, ülkemiz okullarında, meslek seçimi konusunda 
bireylere yeterli ve etkin rehberlik hizmeti verildiği söylenemez. Oysa bireylerin 
bilinçli bir yönlendirme sonucunda, kişilik özelliklerine uygun, ilgi duyduğu ve 
sevebileceği bir meslekle uğraşması, onların hem yaptığı işin kalitesini ve 
verimliliğini arttıracak hem de yaşam kalitesini ve yaşamdan tatmin düzeyini 
yükseltecektir.  

Tablo 1: Müzik Öğretmen Adaylarının Birinci Öncelikli Alan Seçme Nedenleri 
  Yüzde (%) 
 
 
 
 

Alan Seçme Nedeni 

Yanıtsız 10.0 
Meslek kaygısı  3.8 
İş garantisi  6.2 
Müzik yeteneği 28.5 
Öğretmen yönlendirmesi  3.1 
Müzik sevgisi 32.3 
Güzel sanatlar lisesi çıkışlı olmak  6.2 
Aile etkisi  4.6 
ÖYS sınavı puanı   0.8 
İdealindeki meslek olması  2.3 
Ekonomik nedenler  1.5 
Boşta kalmamak için  0.8 
Toplam 100 

Bu saptamadan yola çıkılarak araştırmada öğretmenlere, öğretmenlik 
mesleğini seçmelerinde etkili olan etkenler soruldu. Konu bu bağlamda ele 
alındığında, yarının müzik öğretmenlerinin, öğretmenlik mesleğini iş olarak 
seçmelerinde, çok sayıda etkenin rol oynadığı gerçeği ile karşılaşıldı.          
Tablo 1’de de görüldüğü gibi, en önemli etkenler arasında ilk sırada müzik 
sevgisinin yer alması oldukça anlamlı ve önemlidir. Öğretmenlerin meslek 
seçiminde etkili olduğu belirtilen ilk 10 etken: 

1. Müzik sevgisi, 
2. Müzik yeteneği, 
3. Güzel sanatlar lisesi çıkışlı olmak, 
4. İş garantisi, 
5. Aile etkisi, 
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6. Meslek kaygısı, 
7. Öğretmen yönlendirmesi, 
8. İdealindeki meslek olması, 
9. Ekonomik nedenler, 
10. Boşta kalmamak için. 

Tablo 2: Müzik Öğretmen Adaylarının İkinci Öncelikli Alan Seçme Nedenleri 
 Yüzde (%) 

 
 
 
 
 
 
 

Alan Seçme Nedeni 

Yanıtsız 27.7 
Meslek kaygısı  4.6 
İş garantisi  1.5 
Bu alanda yeteneğimin olması 16.9 
Öğretmenimin yönlendirmesi  4.6 
Müziği sevmem  9.2 
Güzel sanatlar çıkışlı olmam  3.8 
Aile etkisi  7.7 
Öğretmenlik sevgisi 11.5 
Öğretmenliğin toplumda saygın bir 
meslek olması 

 0.8 

İdealim olması  7.7 
Ekonomik nedenler  2.3 
Boşta kalmamak için  1.5 
Toplam 100 

Gençlerin müzik öğretmenliği seçmelerinde etkin rol oynayan ikinci 
öncelikli etkenlerin başında ise “bu alanda yeteneğimin olması” yanıtı 
gelmektedir. İkinci sırada öğretmenlik sevgisinin, üçüncü sırada ise müzik 
sevgisinin yer alması son derece anlamlı ve önemlidir. Bir başka anlatımla, 
müzik öğretmen adaylarının bu branşı seçmelerinde en önemli etken olarak 
yetenekleri, öğretmenlik mesleğine olan sevgileri ve müzik sevgisi faktörlerinin 
ifade edilmesi, onların gelecekte mesleklerini icra ederken, bu işi severek 
yapmalarında ve yaptıkları işten psikolojik doyum sağlamalarında oldukça etkin 
rol oynayacaktır. Bu durum onların verimliliğini ve yaşam kalitesini son derece 
olumlu etkileyecektir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi, meslek seçiminde etkili 
olan ikinci öncelikli ilk 10 etken sıralandığında da şöyle bir tablo ortaya 
çıkmaktadır: 

1. Yetenek, 
2. Öğretmenlik sevgisi, 
3. Müzik sevgisi, 
4. İdealdeki meslek olması, 
5. Aile etkisi, 



 72 

6. Meslek kaygısı, 
7. Öğretmen yönlendirmesi, 
8. Güzel sanatlar çıkışlı olmak, 
9. Ekonomik nedenler, 
10. İş garantisi-boşta kalmamak. 

Mesleğe olan ilgi ve meslek sevgisi, her meslek açısından önemlidir, ancak 
bu etkenler, özellikle öğretmenlik mesleği açısından hayati bir önem taşır. 
Öğretmenlik mesleğinde ilgi duymayan, bu mesleği ve çocukları sevmeyen bir 
insanın, bu alanda verimli olması ve toplumun yarınlarını şekillendirecek 
sağlıklı bireyler yetiştirmesini beklemek, biraz abartılı bir beklenti olur. Müzik 
öğretmen adaylarının önemli bir bölümünün, müziğe ve öğretmenlik mesleğine 
duyduğu ilgi ve sevgiyi ön plana çıkarmış olmaları, bu bağlamda son derece 
önemlidir.  

Tablo 3: Müzik Öğretmen Adaylarının Üçüncü Öncelikli Alan Seçme 
Nedenleri 

 Yüzde (%) 

 

 

 

 

Alan Seçme Nedeni 

Yanıtsız 60.8 

Meslek kaygısı  0.8 

İş garantisi  1.5 

Bu alanda yeteneğimin olması  3.8 

Öğretmenimin yönlendirmesi  5.4 

Müziği sevmem  0.8 

Güzel sanatlar çıkışlı olmam  1.5 

Eğitim fakültesi mezunlarının artan iş 
imkânı 

 0.8 

Aile etkisi  5.4 

Öğretmenlik sevgisi  5.4 

İdealim olması  7.7 

Ekonomik nedenler  4.6 

Boşta kalmamak için  1.5 

Toplam 100 

Öte yandan, müzik öğretmen adaylarının müzik öğretmenliğini seçmelerin 
de etkili olan üçüncü öncelikli etkenlerin başında ise bu mesleğin idealdeki 
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meslek olması seçeneği ön plana çıkmaktadır. Bu kategoride dikkat çeken öteki 
önemli nedenler ise meslek sevgisi, ailenin ve öğretmenin yönlendirici etkisi 
sayılabilir. Daha önceki kategorilerde olduğu gibi üçüncü öncelikli etkenler 
kategorisinde ilk 10 neden şu şekilde sıralanabilir: 

1. İdealdeki meslek olması, 

2. Öğretmenlik sevgisi, 

3. Aile etkisi, 

4. Öğretmen yönlendirmesi, 

5. Ekonomik nedenler, 

6. Yetenek, 

7. İş garantisi, 

8. Boşta kalmamak için, 

9. Güzel sanatlar çıkışlı olmak, 

10.  Meslek kaygısı. 

3. Müzik Öğretmen Adaylarının Gençlik Meslek İdealleri 

Geleceğin müzik öğretmenleri, gençlik yıllarında idealize ettikleri meslekler 
incelendiğinde de oldukça önemli sonuçlarla karşılaşılır. Tablo 4’te de 
görüldüğü gibi, yarınların Türkiyesi’nde sanatsal üretim ve eğitim sürecinde 
öncü rolünü üstlenecek olan gençlerin dörtte üçünden fazlasının ilk gençlik 
yıllarında ideallerindeki mesleğin müzisyenlik olması son derece önemli bir 
bulgudur. Bu bulgular, deneklerin öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde 
etkili olan etkenler konusundaki soruya verdiği yanıtlarla da son derece 
örtüşmektedir. Gençlerin üniversite eğitimine başlamadan önce ideallerindeki 
on meslek, önem sırasına göre şöylece sıralanabilir:  

1. Müzisyen, 

2. Doktor, 

3. Bilgisayar Mühendisi, 

4. İngiliz Dili-Edebiyatı, 

5. Öğretmen, 

6. Türkçe öğretmeni, 

7. Mühendis-elektrik mühendisi-mimar, 

8. Psikoloji-PDR, 

9. Basın-yayın-fotoğrafçılık, 

10. Hukuk. 
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Tablo 4: Müzik Öğretmen Adaylarının Gençlik Meslek İdealleri 

  Yüzde (%) 
 
 
 
 
 
 
 
Gençlik Meslek İdeali 

Yanıtsız 5.4 
Basın TV 0.8 
Bilgisayar Mühendisi 1.5 
Doktor 3.1 
Elektrik Mühendisi 0.8 
Fotoğrafçılık 0.8 
Hukuk 0.8 
İngiliz Dili-Edebiyatı 1.5 
Mimar 0.8 
Mühendis 1.5 
Müzisyen 77.7 
Okul Öncesi Öğretmenliği 0.8 
Öğretmen 1.5 
PDR 0.8 
Psikolog 0.8 
Türkçe öğretmeni 1.5 
Toplam 100 

4. Müzik Öğretmen Adaylarının Mesleksel Tatmin Durumu 

Daha önce de vurguladığı gibi, yapılan işi sevmek, o mesleğe ilgi duymak 
hem işte verimliliği, hem de yaşamsal tatmin durumunu olumlu yönde etkileyen 
önemli bir faktördür. Yukarıdaki bölümlerde ortaya konan bulguların da 
ışığında, yarınların müzik öğretmenlerinin “öğretmenlik mesleğini uğraş alanı 
olarak seçmiş olmaktan ne ölçüde memnun oldukları” incelendiğinde, son 
derece önemli bulgularla karşılaşılır.  

Tablo 5: Müzik Öğretmen Adaylarının Mesleksel Tatmin Durumu 

  Yüzde (%) 
 
 
Mesleksel Tatmin Durumu 

Yanıtsız 0.8 
Çok memnun 33.1 
Memnun 52.3 
Fikrim yok 5.4 
Memnun değil 6.2 
Hiç memnun değil 2.3 
Toplam 100 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, gençlerin % 85’ten fazlası, branş olarak müzik 
öğretmenliğini seçmiş olmaktan memnun ya da çok memnun olduklarını 
vurgulamaktadırlar. Bu oran, müzik öğretmen adaylarının, yüksek mesleksel 
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tatmin düzeylerinin açık bir göstergesidir. Meslek olarak müzik öğretmenliğini 
seçmiş olmaktan memnun ya da hiç memnun olmayanların oranı ise % 8,5 ile 
sınırlı kalmaktadır.  

“Yeni bir seçme şansınız olsaydı, hangi mesleği tercih ederdiniz?” şeklinde 
yöneltilen soruya verilen yanıtlar da, yarınların sanat eğitimcilerinin, seçtiği 
meslekten yüksek derecede tatmin olduğu yolundaki hipotezleri destekler 
doğrultudadır. Tablo 6’da da görüldüğü gibi, yeni bir seçim şansı verilse yine 
öğretmenliği tercih edeceklerini vurgulayanların oranı % 80’e yaklaşmaktadır. 
Tablo 6’da da görüldüğü gibi, başka bir uğraş alanını seçenlerin oranı ise % 
20’yi bulmamaktadır. 

Tablo 6: Müzik Öğretmen Adaylarının Mesleksel Tercih Durumu 

  Yüzde (%) 
 
 
Mesleksel Tercihi 
  
  

Yanıtsız      1.5 
Yine Müzik 
Öğretmenliği 

   79.2 

Başka Bölüm    19.2 
Toplam   100 

Tablo 7: Müzik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Dışında Yeni Meslek Tercihi 

 Yüzde (%) 
 
 
 
 
 
 
 
Tercih Ettiği Meslek 

Alan değiştirmek istemeyen 83.8 
Askeriye 0.8 
Astroloji 0.8 
Basın TV 1.5 
Bilgisayar mühendisliği 2.3 
Halkla ilişkiler 0.8 
Hukuk 2.3 
İletişim 0.8 
İngilizce 0.8 
Konservatuvar 3.1 
Matematik öğretmenliği 0.8 
Psikoloji 0.8 
Sınıf öğretmenliği 0.8 
Tıp 0.8 

Toplam 100 

Öte yandan, yukarıdaki soruyu “yeni bir mesleği tercih ederdim” şeklinde 
cevaplayanların çalışmak istedikleri yeni mesleklerin başında ise 
konservatuvarda sanat eğitimi görüp sanatçı olmak seçeneği ön plana 
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çıkmaktadır. Tablo 7’de de görüldüğü gibi, ikinci popüler meslek olarak ise 
hukuk ve bilgisayar mühendisliği dikkat çekmektedir. İletişim-basın-yayın, tıp, 
öğretmenliğin öteki branşları da öteki popüler meslekler arasında sayılabilir. 

Tablo 8: Müzik Öğretmen Adaylarının Daha Önce Başka Bir Üniversite Eğitimi 
 Yüzde (%) 
Daha Önce Başka Bir 
Üniversite Eğitimi 
 
 

Yanıtsız 0.8 
Hayır 93.8 
Evet 5.4 
Toplam 100 

Tablo 9: Müzik Öğretmen Adaylarının Önceki Üniversite Durumu 
 Yüzde (%) 
Daha Önce Başka Bir 
Üniversite Eğitimi 

 
 

Daha Önce Üniversite 
Eğitimi Yok 

 94.6 

Mezun  0.8 
Terk  4.6 
Toplam 100 

Çalışmada, müzik öğretmen adaylarının, hali hazırdaki görmekte oldukları 
eğitime başlamadan önce bir üniversite eğitimi alıp almadıkları da soruldu. 
Tablo 8 ve 9’da da görüldüğü gibi, gençlerin % 5’ten biraz fazlası daha önce 
başka bir üniversitede öğretim görmüş; bunlardan büyük bir çoğunluğu da 
başladıkları bölümden mezun olmadan eğitimi bırakıp, müzik öğretmenliği 
alanında eğitim görmeyi seçmişlerdir. 

Tablo 10: Müzik Öğretmen Adaylarının Son Mezun Oldukları Okul 
 Yüzde (%) 
 
 
 
 
Son Mezun Olunan 
Okul 
 

Yanıtsız 13.8 
Anadolu Lisesi 5.4 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 52.3 
Anadolu öğretmen Lisesi 0.8 
Anadolu Ticaret Lisesi 0.8 
Endüstri Meslek Lisesi 3.1 
Lise 22.3 
Süper Lisesi 0.8 
TSK Mızıka Okulu 0.8 
Toplam  100 
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Tablo 11: Müzik Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Lise 
 Yüzde (%) 
 
Mezun Olunan 
Lise 
 

Yanıtsız 14.6 
Devlet 25.4 
Özel 0.8 
Anadolu 59.2 
Toplam 100 

Geleceğin Türkiyesi’nin müzik eğitimcileri ile ilgili daha ayrıntılı veriler 
ortaya koyabilmek için araştırmada, onların mezun oldukları eğitim kurumları 
ile ilgili sorular da soruldu. Bu bağlamda da öncelikli olarak mezun olunan lise 
araştırıldı. Tablo 10 ve 11’de görüldüğü gibi, genç müzisyenlerin tamamına 
yakını devlet okullarında lise eğitimi görmüşlerdir. Lise türleri arasında da, 
Anadolu liselerinin ağırlığı dikkati çekmektedir. Anadolu liseleri arasında da 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ön plana çıkmaktadır. Tablo 10’da da ayrıntılı 
bir şekilde değinildiği gibi, müzik öğretmen adaylarının yarıdan fazlası, müzik 
alanında eğitim veren önemli bir ortaöğretim kurumu olan Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi mezunudur. 

Tablo 12: Müzik Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları İlkokul 

 Yüzde (%) 
Mezun Olunan İlkokul 
 

Yanıtsız 14.6 
Devlet 85.4 
Toplam 100 

 

Tablo 13: Müzik Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Ortaokul 
 Yüzde (%) 

Mezun Olunan Ortaokul Yanıtsız 14.6 
Devlet 77.7 
Özel 3.1 
Anadolu 4.6 
Toplam 100 

Genç müzik eğitimcileri, mezun oldukları ilköğretim kurumları açısından 
incelendiğinde de çarpıcı bulgularla karşılaşılmaktadır. Tablo 12 ve 13’te de 
görüldüğü gibi, gençlerin çok büyük bir çoğunluğu devlet ilköğretim (ilkokul ve 
ortaokul) okullarında eğitim görmüşlerdir. Ancak % 3’e yakın özel okul (kolej) 
mezunudur.  
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Tablo 14: Müzik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Algılamaları 

 Yüzde (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenlik 
Mesleği 

Önem ve saygınlığı azaldı 27.6 

Belirleyici, güvenilir, saygı gören bir 
meslektir 

17.3 

Öğretmen örnek insandır  4.1 

Öğretmenlerin niteliği her geçen gün 
daha da düşmektedir 

 1.0 

Bütün meslekleri öğretmenler 
yetiştiriyor 

 4.1 

Toplumu aydınlatan öğretmenlerdir  2.0 

Toplumda çok önemli fonksiyonları olan 
bir meslektir 

15.3 

Toplumun yarınlarını öğretmen 
şekillendirir 

 7.1 

Öğretmenler, topluma verdiği emeğin 
karşılığını alamıyor 

 1.0 

Öğretmenlik kutsal bir meslektir 18.4 

Fedakârlık ve sevgi gerektiren bir 
meslek 

 2.0 

Toplam 100 

Yarının müzik eğitimcilerinin, meslekleri ile ilgili algılama ve tutumlarını 
ortaya koyabilmek için onlara, “öğretmenlik mesleğinin günümüz Türk 
toplumundaki yeri, önemi ve işlevi ile ilgili” bir soru da yöneltildi. Gençlerin 
kendi meslekleri ile kendi algılamalarını saptamak amacını taşıyan bu soru açık 
uçlu olarak soruldu. Tablo 14’te de görüldüğü gibi, genç müzik eğitimcisi 
adaylarının neredeyse dörtte üçe yakının, öğretmenlik mesleği ile ilgili olumlu 
bir algılama içinde olmaları son derece önemli bir saptamadır. Bu durum onların, 
mesleklerine yönelik olumlu bir tutum içinde olduklarını açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Bununla birlikte, soruya verilen tek olumsuz yanıt da olsa, 
öğretmen adaylarının yaklaşık % 27’sinin “öğretmenlik mesleğinin önem ve 
saygınlığı her geçen gün, eskiye oranla daha da azalmaktadır.” şeklindeki 
saptamaları da gözden uzak tutulmaması gereken bir olgudur. 
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Başta da belirtildiği gibi, günümüz modern toplumlarında, insanların yaşam 
kalitesini etkileyen en önemli etkenlerden bir tanesi, bireylerin ilgi duyduğu bir 
işi yapması, severek yaptığı uğraş alanında çalışmasıdır. Bu durum bireylerin 
yaşam kalitesinde olduğu kadar, mesleksel alandaki verimliliğinde de hayati rol 
oynar.  

Konu müzik öğretmen adayları örneğinde incelendiğinde, yarının müzik 
öğretmenlerinin yaklaşık üçte ikisinin müziğe olan ilgisinden, sevgisinden ve bu 
alandaki yeteneğinden dolayı müzik öğretmenliğini seçtiği gözlemlenmektedir. 
Bu durum ilk etapta, geleceğin müzik öğretmenlerinin, mesleklerini icra etmeye 
başladıklarındaki mesleksel tatmin durumları konusunda, son derece önemli 
ipuçları vermektedir. İkincil ve üçüncül etkenler kategorisinde de benzer türden 
etkenlerin ön plana çıkması, onların mesleklerine yönelik algı ve tutumlarının 
son derece olumlu yönde etkilemektedir. Bu alanda çalışmayı seçmiş olmaktan 
duyulan memnuniyet ve ilk gençlik meslek ideallerine yönelik olarak ortaya 
konan bulgular da, müzik öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik olumlu 
tutum ve algılamalarını pekiştirecek doğrultudadır. Bütün bu bulgular bir arada 
değerlendirildiğinde, Türk toplumunu yarınlarda, yaptığı ilgi ve uğraş alanına 
ilgi duyan ve işini seven müzik eğitimciler ordusunu beklediği söylenebilir. Bu 
ise müzik eğitimi alanında son derece umut verici bir gelişme olarak 
değerlendirilmelidir. 

Çünkü unutulmamalıdır ki, Türk millî eğitim sisteminin en önemli 
bileşenlerinden birini öğretmenler oluştururlar. Onların yaşadığı açmazlar ve 
karşılaştığı sorunlar da doğrudan ya da dolaylı olarak eğitim sistemin işleyişine 
yansıyacaktır. Bu yüzden sistemde yaşanan aksaklıkları, karşılaşılan sorunları 
belirlemek ve sağlıklı çözümler üretebilmek için girişilen çabalarda, 
öğretmenlerin yaşadığı sorunları da gözden ırak tutmamak gerekir. Araştırmada, 
öğretmenlerin yaşadığı sorunları ortaya koyabilmek için yine öğretmenlerin 
görüşlerine başvuruldu. Bulgular, öğretmenlerin içinde bulunduğu en önemli 
açmazların başında ekonomik sorunlar geldiğini göstermektedir. Ekonomik 
sorunların yalnızca müzik öğretmenlerinin değil, ortaöğretimden 
yükseköğretime bütün eğitimcilerin ortak sorunu olduğu gerçeği de gözden 
uzak tutulmaması gereken bir durumdur. Özellikle de üçüncü bin yılın 
Türkiyesi’nde üniversitelerin ve üniversite öğretim elemanlarının, içinde 
çıkılması neredeyse imkânsız hale gelmiş ekonomik sorunlardan bunaldığını, 
bütün sorunlarına rağmen büyük bir özveriyle akademik üretim ve eğitim 
yapmaya çalıştığı gerçeğini üzerine basa basa vurgulamak gerekir 
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