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ÖZET 

Genel anlamda insanlığın, özel anlamda da ulusların toplumsal ve kültürel 
varlıklarının yaşatılması, yeniden üretilerek (geliştirilerek) yeni kuşaklara 
aktarılması; daha öz bir anlatımla “Öğrenme-Yaşatma-Geliştirme-Aktarma” 
işlemlerinin zincirleme devam ederek ulusal ve evrensel mirasın sonsuza kadar 
yaşatılması, eğitim süreci ile mümkün olur. 

Öte yandan güzel sanatlar ve güzel sanatlar içinde de özellikle müzik, ulusal 
kültürün en temel bileşenlerinden birini oluşturur. Bu durumda ulusal kültürün 
yaşatılmasında, geliştirilmesinde ve yeni kuşaklara sağlıklı bir şekilde 
aktarılmasında, sanatçılara ve sanat eğitimcilerine hayati sorumluluklar ve roller 
düşmektedir. Özellikle de müzik eğitimcilerinin toplumsal sorumluluk ve 
görevleri yalnızca bunlarla da sınırlı kalmamaktadır: “Sanatın, insanlığın ortak 
yaratısı olduğu gerçeği dikkate alındığında”, müzik eğitimcilerini, dünyada 
kendi alanında olup-bitenlerden de haberdar olmak gibi bir zorunlulukla da 
karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durum ise bir kültür üreticisi ve aktarıcısı 
konumundaki müzik eğitimcilerine, ulusal olanı bilmek, evrensel olandan 
haberdar olmak gibi görevlerin yanı sıra, “ulusal olan ile evrensel olanın özgün 
sentezlerini yapabilmek” gibi büyük sorumluluklar ve ödevler de yüklemektedir.  

Çalışmada, “Ulusal kültürün yaşatılması” ve “Muasır medeniyetler 
seviyesinin de ötesine çıkabilmek, idealleri temelinde yarının müzik 
öğretmenlerinin (bugünkü öğretmen adaylarının) görevleri ile onların toplumsal 
profillerinin sosyolojik açıdan incelenmesi hedeflenmiştir. Yarının sanatçı ve 
eğitimcileri nasıl bir toplumsal görüntü sergilemektedirler? Toplumun 
yarınlardaki hedef ve beklentilerini ne ölçüde yanıt verebilecek durumdadırlar? 
Bütün bunlarla ilintili olarak kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler 
nelerdir?... ve benzeri türden sorular, çalışmanın temel sorunsalını oluşturdu. 
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Bu bağlamda, müzik eğitimcisi adaylarına, yönelik olarak yaklaşık 50 
sorudan oluşan bir anket formu hazırlandı. Anket formunda yer alan sorulardan 
bazıları yapılandırılmış (kapalı uçlu), bazıları yarı sistematik, önemli bir kısmı 
da açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.  

“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 (veri set)” oluşturuldu ve bu veriler, SPSS 
programı kullanılarak analiz edildi. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal kültür, müzik eğitimi, müzik öğretmeni, müzik 
öğretmeni adayı, müzik öğretmeni adaylarının toplumsal profilleri. 

ABSTRACT 

Sociological Profiles of the Candidate Music Teachers & the Functions 
of the Music within the National Culture 

Music has a greater importance within fine arts. Also it is a very important 
part of the national culture. Therefore music teachers serve rather important 
duties to preserve and communicate the national culture. 

On the other hand, teachers define the tomorrow’s of the society. In order to 
know and predict about future of the society, It has to be known the sociological 
profiles of the educators. In other words, it should be helpful to plan the 
education and to define the socio-political decisions on issue, if the social and 
psychological characteristics of the todays’ teachers were known before. 

Therefore, It was aimed to examine and analyse the sociological and social-
psychological backgrounds of the candidate music teachers. What a kind of 
social profile do they have? What are their opinion on particular actual social 
and political issues of the society. Do they present a homogeneus group 
character? The answers of the theese kind of questions were examined within 
the research. 

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: National culture, music education, music teacher, candidate 
music teacher, sociological profiles of the music teachers. 
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GİRİŞ 

“Yaşamda müzik gerekli değildir, çünkü yaşam müziktir. Müzikle ilgisi 
olmayan yaratıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan yaşam insan 
yaşamı ise, müzik kesinlikle vardır. Müziksiz yaşam aslında var olamaz. 
Müzik yaşamın coşkusu, ruhu, sevinci, her şeyidir. Yalnız müziğin türü 
düşünülmeğe değer.” Mustafa Kemal  ATATÜRK 

Güzel sanatlar ve güzel sanatlar içinde de özellikle müzik, ulusal kültürün en 
temel bileşenlerinden birini oluşturur. Müzik kısaca, “insan duygu ve 
düşüncelerinin sesler dünyasının olanaklarıyla (özellikle sözle ve ezgiyle) 
anlatıma kavuşturulması” şeklinde tanımlanabilir (Ozankaya, 1995: 465). Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri, müziğin güzel sanatlar içindeki 
yerini ve özellikle de Türk müziğinin, Türk kültürü ve toplumu açısından 
önemini olanca açıklığı ile gözler önüne sermektedir (Ozankaya, 1995: 466):  

“Güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini 
istediğinizi bilirim; bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde 
götürülmesi gereken Türk müziğidir. Bir ulusun yeniyi almasında ölçü, 
müzik değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. 

Bugün dinletilmeğe yeltenilen müzik, yüz ağartacak değerde olmaktan 
uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusa ince duyguları, düşünceleri anlatan 
yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce günün son 
müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal 
müziği yükselebilir, evrensel müzikteki yerini alabilir.  

Bugünkü Türkler, müzikten, yüksek ve duyarlı başka ulusların 
beklediği hizmeti bekliyorlar. İşte bu bakımdan klasik Osmanlı müziğini 
canlandırmaya çalışanların çok dikkatli bulunmaları gerekir.” 

Bu realite ulusal kültürün yaşatılması, geliştirilmesi ve yeni kuşaklara 
sağlıklı bir şekilde aktarılması sürecinde, sanatçılara ve sanat eğitimcilerine son 
derece önemli sorumluluk ve görevler yüklemektedir. Sanata ve sanatçıya ayrı 
bir önem veren Atatürk bir konuşmasında bu gerçeği, çok çarpıcı bir şekilde 
şöyle dile getirir (Ozankaya, 1995: 466): 

“Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta 
Cumhurbaşkanı olabilirsiniz; ama sanatçı olamazsınız. Yaşamlarını büyük 
bir sanata adayan bu çocukları sevelim.”  

Özellikle de müzik eğitimcilerinin toplumsal sorumluluk ve görevleri 
yalnızca bunlarla da sınırlı kalmamaktadır: “Sanatın, insanlığın ortak yaratısı 
olduğu gerçeği” müzik eğitimcilerini, dünyada müzik alanında yaşanan değişim 
ve gelişmelerden de haberdar olmakla da yükümlü kılmaktadır. Bu durum ise 
bir kültür üreticisi ve aktarıcısı konumundaki müzik eğitimcilerine, ulusal olanı 
bilmek, evrensel olandan haberdar olmak gibi görevlerin yanı sıra, “ulusal olan 
ile evrensel olanın özgün sentezlerini yapabilmek” gibi büyük sorumluluklar ve 
ödevler de yüklemektedir.  
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Araştırmada, “Ulusal Kültürün yaşatılması” ve “Muasır medeniyetler 
seviyesinin de ötesine çıkabilmek.” idealleri temelinde yarının müzik 
öğretmenlerinin (bugünkü öğretmen adaylarının) görevleri ile onların toplumsal 
profillerinin sosyolojik açıdan incelenmesi hedeflenmiştir. Yarının sanatçı ve 
eğitimcileri nasıl bir toplumsal profil sergilemektedirler? Toplumun 
yarınlardaki hedef ve beklentilerini ne ölçüde yanıt verebilecek durumdadırlar? 
Bütün bunlarla ilintili olarak kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler 
nelerdir?... ve benzeri türden sorular, çalışmanın temel sorunsalını 
oluşturmaktadır. 

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. Anketlerin 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, rastlantısal 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 doldurulmuş. Doldurulan anket 
formlarından 130 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. 

Saha araştırmalarından (Fink, 1995; De Vaus, 1991; Frankfourt, 1992; 
Loeber, 1995) elde edilen verilerden hareketle, müzik öğretmen adayları ile 
ilgili bir veri seti (data set) 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. 
Araştırmanın temel bulgularına geçmeden önce kültür, ulusal kültür ve ulusal 
kültür içinde müziğin yerine kısaca bir göz atmak yaralı olacaktır. 

2. Kültür, Ulusal Kültür ve Ulusal Kültürün Önemli Bir Bileşeni Olarak 
Müzik 

Kültür, çok öz olarak “bir toplumun yaşam tarzı” şeklinde tanımlanabilir. 
İnsan düşüncesinin, duygusunun ve emeğinin ürünü olan her şeyi kültürün 
temel unsurları arasında sayabiliriz. Konu bu açıdan ele alındığında örf, adet, 
gelenek, görenek, ahlak kuralları, inanç sistemleri ve her türlü toplumsal 
değerler, normlar ve davranış biçimlerinin yanı sıra bilgi, her dalıyla sanat, 
bütün unsurlarıyla bir iletişim aracı olan dil, her türlü semboller, giyim-kuşam 
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tarzı, yeme-içme alışkanlıkları ve biçimleri gibi maddi olmayan unsurlar ile 
giysiler, besin ürünleri, teknik, günlük yaşanda kullanılan her türlü araç-gereçler 
gibi maddi unsurlar da kültürün ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 

Tanımlamada da belirtildiği gibi kültürün hem maddî yönleri hem de maddî 
olmayan yönleri vardır. Türk sosyolojisinin en önemli öncülerinden biri olan 
Ziya Gökalp, kültür kavramını ifade etmek için “hars” terimini kullanır. Gökalp 
kültürün özellikle millilik boyutu üzerinde önemle durur. Hars ya da kültürü, bir 
toplumun kendine özgü örf-âdet, gelenek-görenek, sanat ve inanç sistemleri 
olarak tanımlayan Gökalp’in, Türk kültürünün gelişmesinde büyük emeği 
geçmiştir. Özellikle de kozmopolit nitelikli Osmanlı kültüründen, ulusal (millî) 
karakterli Türk kültürü anlayışına geçişte çok büyük hizmetleri olmuştur. 
Gökalp kültürü milletin öz malı, medeniyeti ise insanlığın (dünya uluslarının) 
ortak malı olarak görür. Yani kültürün millî olmasına karşın, medeniyetin 
evrensel nitelikte olduğunu vurgular.  

Toplumun olduğu gibi kültürün de aslî unsuru insandır. Kültür insanın 
insanla, insanın eşyayla ve insanın doğayla olan ilişkilerinin ürünüdür. Kültürün 
yaratıcısı ya da oluşturucusu insandır. Yalnızca yaratmakla kalmayıp kültürü 
yaşatan, onu taşıyarak yeni kuşaklara aktaran da yine insandır. Kültür 
donuklaşmış, katı, statik bir karaktere değil, dinamik bir niteliğe sahiptir. 
Kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını sürdürür. Bu ise sosyalizasyon olarak 
nitelendirdiğimiz süreç sayesinde gerçekleşir. Zaten Ziya Gökalp de 
sosyalizasyonu “yetişkin kuşağın sahip olduğu duygu ve düşünce birikimini 
yetişmekte olan kuşağa aktarması süreci” olarak tanımlar.  

Bir bakıma sosyalizasyon, bir toplumun kendi kültürünü üyelerine aktarması 
süreci olarak da tanımlanabilir. Bu süreç kültür temelinde ele alındığında, 
“kültürleme” süreci olarak da adlandırılabilir. Söz konusu süreç toplumun 
varlığı açısından olduğu kadar, onun ayrılmaz bir parçası olan kültürün varlığı 
ve sürekliliği açısından da hayati önem taşır. Yeni kuşak, kendinden önceki 
kuşaktan devraldığı toplumsal kültürünü önce korumak ve yaşatmak, sonra da 
geliştirip kendinden sonra gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlüdür. Bu 
kültürün öğrenilmesi, geliştirilerek yaşatılması ve sonra da yeni kuşaklara 
aktarılması işlemleri zincirleme devam ettiği sürece toplumlar ve kültürler, 
doğal olarak da uluslar ve devletler ayakta kalabilirler. Aksi takdirde çöküntü ve 
yok olma kaçınılmaz olur. 

Kültür konusu, çağdaş Türk sosyologlarından Nihat Nirun’un üçlü 
kategorizasyonu temelinde şöylece ayrıntılı bir şekilde incelenebilir (Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1990: 252): 
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Fikirler Normlar Maddi Unsurlar 
 İdeolojiler 
 Bilimsel gerçekler 
 Dinî inançlar 
 Mitler 
 Efsaneler 
 Batıl inanışlar 
 Vecizeler, darbımeseller
 Atasözleri 
 Folklor 
 

 Kanunlar 
 Hükümler 
 Kaideler 
 Yönetmelikler 
 Âdetler 
 Örf-töre 
 Görenekler 
 Yasaklar (Tabular) 
 Ayinler 
 Dinî Törenler 
 Törenler 
 Moda 
 Sosyal kurallar 
Adabı Muaşeret Kuralları 

 Teknolojiler 
 Makineler 
 Aletler 
 Araçlar 
 Binalar 
 Yollar 
 Köprüler 
 Elbiseler 
 Taşıtlar 
 Mobilya 
 Gıda Maddeleri 
 İlaçlar 
 

Aydın Sayılı’nın da belirttiği gibi (a.g.e.: VIII) “kültür bir milletin duygu, 
düşünce ve davranış kalıplarını, belirli dönemlerdeki bilgi, beceri ve sanat 
birikimlerini, kendi varlığı hakkındaki tarih bilincini ve milletin belirginleşen 
objektif sosyal yapısına sahip olan sistemler bütününü, din, ahlak, hukuk, dil, 
bilim, sanat ve edebiyat gibi öğelere ait ekonomik ve teknolojik biçim ve 
içeriklerini kapsayan hayat tarzıdır.”  

Bu bağlamda millî kültürün temel unsurlarına da kısaca değinmek yararlı 
olacaktır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nca gerçekleştirilen bir 
çalışmaya göre (a.g.e.: XI) millî kültürümüzün temel unsurları şöylece 
sıralanabilir 

* Atatürkçülük ve Atatürkçü düşünce 
* Dil 
* Tarih 
* Din 
* Bilim ile entelektüel kültür ve teknoloji 
* Klasik Türk Müziği 
* Çağdaş müzik 
* Mimarlık 
* Edebiyat 
* Tiyatro 
* Âdetler, örfler, gelenekler 
* Folklor (halk kültürü) 
* Ahlak 
* Hukuk 
* Devlet anlayışı ve devlet yapısı 
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* Tarım 
* Askerlik 
* Spor 
* Basın, yayın ve kitap 

Ulusal kültür bileşenleri içinde Atatürkçü düşünce ve Atatürkçülüğün ayrı 
bir yeri ve önemi vardır. Atatürkçülük öteki bütün kültür unsurları üzerinde 
belirleyici ve şekillendirici bir etkiye sahiptir. Sayılı’nın da belirttiği gibi (a.g.e.: 
IX), “Atatürkçü düşünce Türk milletinin tarihten çıkardığı bir sonuç, bir 
düşünce ürünüdür. Türk milli hayatının olduğu kadar, Türk milletinin 
geleceğinin de her türlü tehlikelere karşı bir teminatıdır.” Atatürkçü düşünce, 
Türk tarihinin derinliklerinden süzülerek ve insanlık tarihinin kazanımlarından 
beslenerek günümüze kadar gelebilmiş, rafine ve özgün bir sentezdir. 

Kültür konusunda son söz olarak denilebilir ki; kültür insan yaratısıdır, insan 
ürünüdür. Fakat insanın dışındadır. İnsanlar üzerinde belirleyici, kontrol edici 
bir yapıya sahiptir. İnsanın toplumsal yönlerini bir yana bırakın, onun en doğal 
yönleri (yaş, cinsiyet, ölüm gibi) bile kültürün şekillendirici etkisinden 
kurtulamaz. Hatta beslenme konusunda bile bu baskı, bu belirleyicilik bütün 
ağırlığıyla kendini gösterir. İnsanların hangi maddeleri yiyebileceğinden tutun 
da, o yiyecekleri nasıl ve ne şekilde yiyebileceklerine kadar her şey insanın 
sosyalize olduğu toplumun kültürünün damgasını taşır. Kültürün etkisinden 
kurtulabilmiş hiç bir insan davranışı yoktur demek, yanlış bir betimleme olmasa 
gerek.  

Başta da vurgulandığı gibi müzik de, kültür denilen toplumsal realitenin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün türleri ile Türk müziği de, Türk milli kültürünün 
en önemli unsurlarından birini oluşturur. Hâl böyle olunca ulusal kültürün 
geliştirilmesinde ve yeni kuşaklara aktarılmasında, müzisyenlere ve müzik 
eğitimcilerine çok büyük görev ver sorumluluklar düşmektedir. Araştırmanın 
bundan sonraki bölümlerinde, Türk toplumunun yarınlarında, ulusal kültürün 
geliştirilmesi ve yaşatılması hedefleri doğrultusunda önemli görevlere talip olan, 
müzik öğretmen adaylarının sosyolojik profilleri incelenecek 

3. Yarının Müzik Öğretmenlerinin (Müzik Öğretmen Adaylarının) 
Sosyolojik Profilleri 

3.1. Müzik Öğretmen Adaylarının Yaş Özellikleri 
Yaş, toplumsal profil araştırmalarında sıklıkla kullanılan sosyal-demografik 

faktörlerden başta gelenidir. Bu etken, dün olduğu gibi bugün de, hem 
gelişmekte olan hem de gelişmiş toplumlarda toplumsal hayatta etkin bir rol 
oynamaya devam etmektedir. Bu gerçek dikkate alınarak, müzik öğretmen 
adayları öncelikle yaş özellikleri bakımından incelendi. Tablo 1’de de 
görüldüğü gibi, yarının müzik öğretmenlerinin yaş ortalamasının 20.32’dir. 
Öğretmen adaylarının en genci 17, en yaşlısı ise 29 yaşındadır. 
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Tablo 1: Müzik Öğretmen Adaylarının Yaş Özellikleri 
 YAŞ 
Aritmetik Ortalama 20.32 

Medyan 20 

Mod 18 

Minimum 17 

Maksimum 29 

Öte yandan, müzik öğretmen adaylarının yüzde 60’a yakını 20 yaş ya da 
altındadır. Yaklaşık yüzde 40’ı da 21-25 yaş arasındadır. En büyük kategoriyi 
ise 18 yaş grubu, ardından da 21 yaş grubu gençler oluşturmaktadır (Tablo 2). 

Tablo 2: Müzik Öğretmen Adaylarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
 Yüzde (%) 
Yaş 17.00  0.9 

18.00 21.6 
19.00 17.1 
20.00 16.2 
21.00 20.7 
22.00 10.8 
23.00  6.3 
24.00  2.7 
25.00  0.9 
26.00  1.8 
29.00  0.9 

Toplam 100 

3.2. Müzik Öğretmen Adaylarının Cinsiyet Dağılımı 

Bu tür araştırmalarda kullanılan bir başka önemli toplusal faktör ise, 
cinsiyettir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde cılız bir şekilde 
kamusal alanda boy göstermeye başlayan Türk kadını, Atatürk Devrimleri ile 
birlikte toplumsal yaşam içinde medeni haklarına kavuştu ve toplumsal yaşamın 
her alanında varlık göstermeye başladı. Günümüzde, henüz birçok alanda 
istenilen düzeyde ve gerektiğince etkin olamasa da, hemen her meslek alanında 
Türk kadınını önemli grevler üstlendiğini görmek mümkündür. Türk kadınının 
etkin görevler üstlendiği mesleklerin başında ise hiç kuşkusuz öğretmenlik 
mesleği gelir.  
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Tablo 3: Müzik Öğretmen Adaylarının Cinsiyet Dağılımı 
 Yüzde (%) 

 
Cinsiyet 

Yanıtsız 12.3 
Kadın 57.7 
Erkek 30.0 
Toplam 100 

Araştırmanın başlangıcında, Atatürk’ün toplumsal yaşamda kadına verdiği 
değer ve güzel sanatlar alanında da müziğe yüklediği misyon ve önemin doğal 
bir sonucu olarak, geleceğin müzik öğretmenleri arasında kız öğrencilerin 
önemli bir oran teşkil etmesi beklentisi ağır basmaktaydı. Saha araştırmasının 
bulguları, bu beklentinin doğruluğunu olanca açıklığı ile gözler önüne serdi. 
Tablo 2 incelendiğinde müzik öğretmen adaylarının çok büyük bir bölümünün 
kızlardan oluştuğu açıkça görülür. Bir başka anlatımla, yarının müzik 
öğretmenlerinin % 57’den fazlası bayandır.  

3.3.  Müzik Öğretmen Adaylarının Kardeş Sayısı Temelinde Aile 
Büyüklüğü 

Kardeş sayısı temelinde aile büyüklüğü, aile yapısının incelendiği toplumsal 
profil araştırmalarında öncelikli olarak üzerinde durulan konulardandır. Bu 
faktör temelinde yarının müzik öğretmenleri incelendiğinde oldukça önemli 
bulgularla karşılaşılır. Tablo 4’te de görüldüğü gibi, yarının öğretmenlerin 
mensubu olduğu ailelerin ortalama çocuk sayısı yaklaşık 2’dir. Ailelerin sahip 
oldukları çocuk sayısı ise sıfır ile 7 arasında dağılım göstermektedir (Tablo 5).  

Tablo 4: Müzik Öğretmen Adaylarının Kardeş Sayısına İlişkin Veriler 
 Kardeş Sayısı 
Aritmetik Ortalama 2.16 
Medyan 2 
Mod 2 
Minimum 0 
Maksimum 7 

Tablo 5: Müzik Öğretmen Adaylarının Kardeş Sayısı 

  Yüzde (%) 
 
 
 
 
Kardeş Sayısı 

0 13.8 
1 5.4 
2 50.8 
3 16.2 
4 10.8 
5 1.5 
6 0.8 
7 0.8 
Toplam 100 
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Öte yandan, yarının müzik eğitimcileri, ağırlıklı olarak 2 çocuklu ailelerin 
çocukları arasından çıkmaktadır. Eğitim ve sosyokültürel düzeyi yükseldikçe, 
ailelerin daha az sayıda çocuk yapma eğiliminin arttığı sosyolojik gerçeği 
dikkate alındığında, eğitim düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının, sanata ve 
özellikle de müziğe daha fazla ilgi gösterdiği gibi bir ön bulgu ile karşılaşılır. 
Tablo 5’teki bulgular bu savı açıkça destekler doğrultudadır. Bir başka 
anlatımla, müzik öğretmen adaylarının yaklaşık üçte ikisi, iki çocuklu ailelerden 
gelmektedir. Ailelerin eğitim-ekonomik-kültür düzeyi ile çocukların müziğe 
olan ilgileri arasındaki, doğrusal ilgileşim takip eden bölümlerde ortaya çıkacak 
bulgularla daha bir netlik kazanacaktır.  

3.4.  Müzik Öğretmen Adaylarının Babalarının Eğitim Durumları 

Bireylerin babalarının eğitim düzeyleri de, onların toplumsal kökenleri 
konusunda oldukça önemli ipuçları verir. Bu nedenle eğitim düzeyi ve eğitim 
türü (Arslan, 2006; 2005) de, toplumsal profil araştırmalarında öncelikle 
incelenen konulardandır. Bu realite dikkate alınarak müzik öğretmen 
adaylarının babalarının eğitim düzeyi de araştırıldı. Tablo 6’da da görüldüğü 
gibi geleceğin müzik öğretmenlerinin babalarının üçte birinden fazlası 
üniversite mezunudur. Üniversite mezunu babaların çocuklarını, yaklaşık yüzde 
25’lik oranla babası lise mezunu olan gençler izlemektedir. Buna karşın 
öğretmen adayları arasında babası ilkokul mezunu olan gençler yaklaşık % 15 
civarındadır. 

Tablo 6: Müzik Öğretmen Adaylarının Babalarının Eğitim Düzeyi 
 Yüzde (%) 
 Yanıtsız 19.2 

İlkokul 14.6 
Ortaokul 5.4 
Lise 24.6 
Üniversite 35.4 
Okul eğitimi yok 0.8 
Toplam 100 

3.5. Müzik Öğretmen Adaylarının Anne ve Babalarının Mesleksel 
Durumları 

Bireylerin anne ve babaların meslekleri de, bireylerin kökenleri ve toplumsal 
kimlikleri hakkında son derece önemli ipuçları verir. Bu realiteden yola 
çıkılarak araştırmada, öğretmenlerin anne ve babalarının meslekleri de 
araştırıldı. Araştırmanın bu konudaki son derece çarpıcı bulgularına Tablo 7 ve 
Tablo 8’de yer verilmektedir. Öncelikle, baba meslekleri incelendiğinde, müzik 
öğretmen adaylarının yaklaşık beşte birinin babasının memur olduğu görülür. 
Küçük esnaf, tüccar ya da öteki serbest meslekler grubundan bireylerin 
çocukları ise ikinci önemli grubu oluşturmaktadır. Müzik öğretmen adayları 
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arasında, öğretmen babaların çocuklarının üçüncü büyük meslek grubunu 
oluşturması ise son derecek dikkat çekicidir. Birinci durumdaki memur 
kategorisi ile ikinci sıradaki serbest meslekler kategorisinin, birçok farklı 
mesleği bünyesinde barındıran son derece geniş kategoriler olduğu gerçeği 
dikkate alındığında, geleceğin müzik öğretmenleri arasında en büyük grubu, 
öğretmen çocuklarının oluşturduğu kolaylıkla söylenebilir.  

Günümüz koşullarında Türk toplumunun hiyerarşik yapısı içinde mesleklerin 
konumlanışı dikkate alındığında, yarının müzik öğretmenleri arasında ortanın 
altı ve orta meslek konumlarına sahip babaların çocuklarının ağırlıkta olduğu 
görülür. Bu bulgular, baba mesleği bakımından müzik öğretmen adaylarının 
öteki branşlardan öğretmen adaylarından daha farklı bir görünüm sergilediğini 
işaret etmektedir. Örneğin, sosyal bilgiler öğretmen adayları ile kıyaslandığında, 
daha üst konumdaki ailelerin çocukları müzik öğretmenliğini tercih etmektedir 
(Arslan, 2007). Ayrıntısı Tablo 7’de sergilenen bu veriler, özellikle öğretmen 
adaylarının aile yapısı ve içinde yetiştiği sosyo-ekonomik çevre hakkında da son 
derece önemli ipuçları ortaya koymaktadır. 

Tablo 7: Müzik Öğretmen Adaylarının Babalarının Meslekleri 

  Yüzde (%) 

Baba Mesleği Yanıtsız 15.4 

Çiftçi  1.5 

Küçük esnaf-serbest meslek 17.7 

Bankacı-emekli bankacı  0.8 

Polis-emekli polis-astsubay  5.4 

Muhasebeci  0.8 

Öğretim Üyesi  0.8 

Savcı-avukat  1.5 

Müzisyen-devlet sanatçısı  2.3 

Teknisyen-tekniker-mühendis  6.9 

Öğretmen 14.6 

Şoför  2.3 

İşçi-emekli işçi 10.8 

Memur-emekli memur 19.2 

Toplam       100 

 



 62 

Tablo 8: Müzik Öğretmen Adaylarının Annelerinin Meslekleri 

  Yüzde (%) 

Anne Mesleği Yanıtsız 14.6 

Ev hanımı 48.5 

Öğretmen 14.6 

Bankacı-emekli bankacı 2.3 

Memur-emekli memur 13.8 

İşçi-emekli işçi 3.1 

Hemşire-Sağlıkçı 3.1 

Toplam 100 

Müzik Öğretmen adaylarının annelerinin meslekleri incelendiğinde de, 
oldukça önemli bulgularla karşılaşılır. Tablo 8’de de görüldüğü gibi, geleceğin 
müzik öğretmenlerinin yaklaşık % 50’sinin annesi herhangi bir ücretli işte 
çalışmamaktadır. Bir başkan anlatımla, öğretmenlerin annelerinin yaklaşık 
yarısı, geleneksel ev hanımlığı rollerini üstlenmiş durumdadırlar. Bununla 
birlikte ücretli bir işte çalışan annelerin oranı, öteki branşlardaki öğretmenler ile 
ilgili bulgular dikkate alındığında, müzik öğretmen adayları arasında anneleri ev 
dışında çalışan bireylerin oranının yine de oldukça yüksek olduğu dikkat 
çekmektedir (Arslan, 2007). Tablo 8’de de görüldüğü gibi, anneleri ücretli bir 
işte çalışanlar arasında özellikle öğretmen annelerin çocukları dikkat çekecek 
oranda yüksektir. Memur annelerin çocukları da ikinci önemli kategoriyi 
oluşturmaktadır. Bunları hemşire ve ebe çocukları ile işçi çocukları izlemektedir. 
Annelerin meslekleri ile ilgili bulgular ile baba mesleğine yönelik bulgular bir 
arada değerlendirildiğinde, öğretmenlerin ailesel özgeçmişleri ve toplumsal 
profilleri çok daha bir netlik kazanmaktadır. 

3.6. Müzik Öğretmen Adaylarının ve Babalarının Doğum Yerleri 

Bireylerin toplumsal kökenleri konusunda yapılan araştırmalarda, bireylerin 
kendisinin ve babalarının doğum yerlerine ilişkin bulgular da önemli bir yer 
tutar. Bulgular yarının müzik öğretmenlerinin ağırlıklı olarak kent doğumlu 
olduğun göstermektedir. Tablo 9’da da görüldüğü gibi, müzik öğretmen 
adaylarının yaklaşık dörtte üçünün kentsel ortamlarda doğup büyüdüklerine 
işaret etmektedir. Kırsal ortamda doğmuş bireylerin oranı ise % 15’i 
bulmamaktadır. 
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Tablo 9: Müzik Öğretmen Adaylarının Doğum Yeri 
  Yüzde (%) 

 Yanıtsız 13.1 
Kır 14.6 
Kent 72.3 
Toplam 100 

Tablo 10: Müzik Öğretmen Adaylarının Babalarının Doğum Yeri 
  Yüzde (%) 
 Yanıtsız 13.8 

Kır 43.8 
Kent 42.3 
Toplam 100 

Öte yandan müzik öğretmen adaylarının babalarının doğum yerleri ile ilgili 
bulgular incelendiğinde de, son derece önemli bulgular ile karşılaşılır: Babası 
kır kökenli müzik gençler ile babası kent kökenli gençlerin oranı aşağı yukarı 
aynıdır. Tablo 10’da görüldüğü gibi, geleceğin sosyal bilgiler öğretmenlerinin 
babalarının % 43’e yakını kır kökenlidir. Kent doğumlu babaların çocukları 
ise % 42’nin biraz üzerindedir. Öteki çalışmalarda da vurgulandığı gibi bu 
rakamlar, Türk toplumunun, bir kuşaklık bir zaman dilimi içinde geçirmiş 
olduğu toplumsal değişim ve dönüşümü açık bir şekilde gözler önüne 
sermektedir  

3.7. Müzik Öğretmen Adaylarının Babalarının Toplumsal Konumları 

Geleceğin Türk müzik öğretmenlerinin toplumsal kimliklerine daha bir 
netlik ve bütünlük kazandırmak amacıyla, öğretmen adaylarının babalarının 
toplumsal konumları da araştırıldı. Öteki araştırmalarda olduğu gibi bu 
araştırmada da gençlere, konu ile ilgili iki ayrı soru yöneltildi: Bunlardan biri 
babalarının sosyo-ekonomik konumları ile ilgili, ikincisi ise sosyo-kültürel 
konumlarına ilişkin. Tablo 11 ve 12’de sergilenen bulgular bu konuyu oldukça 
aydınlatacak niteliktedir. Özellikle Tablo 11 incelendiğinde, geleceğin müzik 
öğretmenlerinin yaklaşık beşte dördünün sosyo-ekonomik anlamda orta ve 
ortanın üstü tabakalara mensup ailelerin çocukları oldukları görülür. Ortanın altı 
ya da alt ekonomik konuma sahip ailelerin çocukların oranı ise % 7’yi bile 
bulmamaktadır. 
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Tablo 11: Müzik Öğretmen Adaylarının Babalarının Sosyo-Ekonomik Statüsü 
  Yüzde (%) 
 Yanıtsız 13.8 

Üst  2.3 
Orta üst 21.5 
Orta 55.4 
Orta alt  5.4 
Alt  1.5 
Toplam  100 

Tablo 12: Müzik Öğretmen Adaylarının Babalarının Sosyo-Kültürel Statüsü 
  Yüzde (%) 
 Yanıtsız  1.5 

Üst  25.4 
Orta Üst  39.2 
Orta  31.5 
Orta Alt  0.8 
Alt  1.5 
Toplam 100 

Öğretmen adaylarının babalarının sosyo-kültürel düzeylerine ilişkin bulgular 
da, yarının müzik öğretmenlerinin, toplumsal yapı içindeki sınıfsal konumuna 
ilişkin son derece önemli ve tamamlayıcı bulgular ortaya koymaktadır. Daha net 
bir anlatımla müzik öğretmen adaylarının babalarının sosyo-kültürel konumları, 
sosyal ekonomik düzeylerinin daha da üzerindedir. Tablo 12’de de görüldüğü 
gibi, gençlerin % 96’dan fazlası, sosyo-kültürel bakımdan orta ve üst sınıf 
ailelerden gelmektedir. İşin daha da çarpıcı boyutu, müzik öğretmen adaylarının 
yaklaşık üçte ikisi ortanın üstü ve üst sınıfsal konumlara mensuptur. Bu 
bulgular daha önce yapılan bazı araştırmaların bulguları ile karşılaştırıldığında, 
geleceğin Türk müzik öğretmenlerinin, geleceğin sosyal bilgiler ve sınıf 
öğretmenlerine oranla daha elitist bir toplumsal kökenlerden geldiği açıkça 
görülmektedir (Arslan, 2007). 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bu çalışmada, öncelikli olarak ulusal kültürün en önemli bileşenlerinden 
birini oluşturan müzik olgusu üzerinde duruldu. Ardından da Türk toplumunun 
yarınlarını şekillendirmede ulusal kültürün geliştirilerek yarınlara taşınmasın 
son önemli görev ve roller üstlenecek olan müzik öğretmen adaylarının 
toplumsal profilleri araştırıldı.  
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Genelde güzel sanatlar, özelde de müzik, insanın yapıp-etmelerini kapsayan 
kültürün en önemli unsurlarındandır. Bir başka anlatımla, çağdaş Türk 
müziğinin önemli simalarından Prof. Nevzad Atlığ’ın da vurguladığı (Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1999: 183) gibi kendine özgü müziği 
olmayan toplumların uluslaşması mümkün değildir. Türk müziği de, Türk 
milletini Türk milleti yapan temel unsurlardan olup, Türk milli kültürünün 
ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Tarihin derinliklerinden bugüne binlerce yıldan 
beridir süzülerek gelmiş engin bir kültürel birikime sahip olan Türk milleti, 
müzik alanında da çok zengin bir birikime sahiptir. Atlığ (age: 184)’ın da 
belirttiği gibi, Türk musikisinin millî ve Türk’e ait bir sanat ve sistem olduğu 
Hüseyin Saadettin Arel tarafından, “Türk Musikisi Kimindir?” adlı eserde, 
bilimsel olarak açıkça ortaya konulmuştur. Profesör Ersin Onayın’da 
vurguladığı gibi (age: 184-5) yalnızca ulusal değil, uluslararası alanda da 
oldukça büyük önem taşıyan Çağdaş Türk Musikisi de yüzlerce yıllık bir 
birikimin ürünüdür.  

Hâl böyle olunca, kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında olduğu kadar 
kültürel üretim sürecinde de müzik eğitimcilerine oldukça önemli görevler 
düşmektedir. Böylesi önemli toplumsal ve kültürel sorumluluklar üstlenmiş 
durumda bulunan geleceğin müzik öğretmen adaylarının toplumsal 
kökenlerine ilişkin bulguları kısaca özetlemek gerekirse: müzik bilgiler 
öğretmen adaylarının yaş ortalaması yaklaşık 20’dir. En genci 17 yaşında, en 
yaşlısı ise 29 yaşındadır. Çoğunluğunu bayanların oluşturduğu yarının Türk 
müzik öğretmenleri arasında, bayanların oranı erkeklerden yüzde 92.33 daha 
fazladır. Ortalama kardeş sayısı 2,16’dır. Üçte birinden fazlasının babası 
üniversite mezunudur. Öte yandan, yaklaşık yarısının babası profesyonel 
meslek sahibidir. Meslek grupları arasında, öğretmen çocukları ön plana 
çıkmaktadır. 

Öte yandan, geleceğin müzik öğretmenlerinin kendilerinin dörtte üçe yakını, 
babalarının da yüzde 42’den fazlası kent doğumludur. Bütün bu bulgular bir 
arada değerlendirildiğinde, geleceğin Türk müzik öğretmenlerinin ezici bir 
çoğunluğunun, sosyo-ekonomik anlamda orta ve üst tabakalara mensup ailelerin 
çocukları oldukları gerçeği açıkça gözler önüne serilir. Bir başka anlatımla 
müzik öğretmenliği büyük ölçüde, orta ve üst tabakalara mensup ailelerin 
çocuklarının uğraş alanı olarak görülmektedir.  
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