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ÖZET 

Eğitim kurumunun temel işlevlerinden biri, toplumun geleceğine yön 
verecek olan bireyleri yetiştirmektir. Öğretmenler ise, eğitim kurumunun en 
önemli bileşenlerindendir. Öte yandan güzel sanatlar ve güzel sanatlar içinde de 
özellikle müzik, ulusal kültürün en temel öğelerinden birini oluşturur. Bu 
durumda ulusal kültürün yaşatılmasında, geliştirilmesinde ve yeni kuşaklara 
sağlıklı bir şekilde aktarılmasında, sanatçılara ve sanat eğitimcilerine hayati 
sorumluluklar ve roller düşmektedir.  

Çalışmada, “ulusal kültürün yaşatılması” ve “muasır medeniyetler 
seviyesinin de ötesine çıkabilmesi” idealleri temelinde büyük sorumluluk ve 
görevler düşen yarının müzik öğretmenlerinin sorunları araştırılacaktır. Bu 
bağlamda, üçüncü bin yılın başında Türkiye’de müzik eğitimi sorunu da 
sosyolojik açıdan irdelenecektir. Bu gerçekleştirilirken, müzik eğitimcisi 
adaylarının kendi eğitimleri esnasında yaşadıkları sorunların yanı sıra, günümüz 
Türk toplumunun içinde bulunduğu sorunları algılayış ve değerlendirmeleri de 
irdelenecek. 

Bu bağlamda, müzik eğitimcisi adaylarına, yönelik olarak 47 soru ve 
bunların açılımlarından oluşan bir anket formu hazırlandı. Formda yer alan 
sorulardan bazıları yapılandırılmış (kapalı uçlu), bazıları yarı sistematik, önemli 
bir kısmı da açık uçlu karakterdedir.  

Çalışmanın “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 
seçilmiştir. Araştırma kapsamında 200 öğrenci ile görüşmek hedeflenmiştir. 
Saha araştırmasından elde edilen verilerden hareketle oluşturulacak “veri seti 
(veri set)”, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
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ABSTRACT 

The Major Problems of the Candidate Music Teachers & the Teachers 
in Contemporary Türkiye 

Education is one of the most important institution within the society and 
teachers serve great duties to define the tomorrow’s of the society. Also, music 
forms a very important part of the national culture and music teachers play 
important roles and functions within the process of development of the national 
culture. 

Therefore, it was aimed to examine and analyse the major problems of the 
candidate music teachers and educators. 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, 
major problems of the candidate music teachers, teacher, Turkish society. 

GİRİŞ 

Araştırmada öncelikli olarak müzik öğretmen adaylarının, eğitimleri 
esnasında karşılaştıkları sorunlar irdelenerek, Türkiye’de müzik eğitimin 
sorunlarına ışık tutmaya çalışıldı. Sıklıkla vurgulandığı gibi, eğitim sisteminin 
en temel unsurlarından birini öğretmenler oluşturmaktadır. Sistemin sağlıklı bir 
şekilde varlığını sürdürebilmesi ve hedeflediği amaçlara yönelik edim ve 
etkinliklerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için, sistemin bütün 
bileşenlerinin sağlıklı ve bir birleri ile uyum içinde olması gerekir. Sistemin 
bileşenlerinin birinde yaşanacak sıkıntı ve sorunlar, tüm sistemin varlığını ve 
işleyişini de olumsuz yönde etkileyecektir.  

Hâl böyle olunca, öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar ve içinde bulundukları 
açmazlar, üstlendikleri işlev ve rolleri etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirmelerinin önünde engel oluşturacaktır. Bu sorunlar ve sıkıntılar, 
öğretmenleri etkilemekle sınırlı kalmayacak, Türk eğitim sisteminin yapısını ve 
işleyişini olumsuz yönde etkileyecektir. Doğal olarak sorunlar yığını altında 
ezilmiş, çözümsüzlükler karşısında bunalmış öğretmenlerin, eğitim sisteminin 
yapı ve işleyişine, istenilen ve beklenilen katkıyı, gerektiğince yapamayacaktır. 
Kısacası, öğretmenin sorunları ya da sorunlu öğretmen, eğitim sisteminin en 
temel sorunlarından biri hâline dönüşecektir.  
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Genel anlamda öğretmenler için yapılan bu değerlendirme, özelde müzik 
eğitimcileri açısından da geçerlidir. Müzik öğretmenlerinin, Türk kültürünün 
üretilmesinde ve yarınlara aktarılmasında çok önemli sorumluluklar ve roller 
üstlendikleri gerçeği dikkate alındığında, yaşanılan sorunlardan kültürel üretim 
ve aktarım süreci de olumsuz yönde etkilenecektir. Bütün bu saptamalar dikkate 
alınarak, çalışmada müzik öğretmen adaylarının içinde bulunduğu sorunlar 
araştırıldı. Bireylerin içinde bulunduğu ana sistemden, yani yaşadıkları 
toplumdan bağımsız olarak düşünülemeyeceği gerçeği de gözönünde 
bulundurulduğunda, Türk toplumun genel anlamda yaşadığı sorunları 
araştırmak da kaçınılmaz bir zorunluluk oldu. Günümüz Türk toplumunun 
sorunları da yine, geleceğin müzik öğretmen adaylarının algılama ve 
saptamalarından hareketle irdelendi.  

1. Materyal ve Yöntem 

Araştırmada metodolojik (Balcı, 2004; Bouma, 1995; Bulmer, 1994; 1993; 
Gilbert, 1993) açıdan, sistem yaklaşımı temelinde, ağırlıklı olarak 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. 

Saha araştırmalarından (Fink, 1995; De Vaus, 1991; Frankfourt, 1992; 
Loeber, 1995) elde edilen verilerden hareketle, müzik öğretmen adayları ile 
ilgili bir “veri seti (veri 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. 

2. Müzik Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlerin Sorunları 

Müzik öğretmen adaylarının, kendilerinin de belli bir süre sonra aralarına 
katılacakları öğretmenlerin sorunları ile ilgili nasıl bir algılanım içinde oldukları, 
hangi sorunlara öncelik atfettiklerini belirlemek araştırmanın temelini oluşturdu. 
Bu bağlamda sorulan soruda geleceğin Türk müzik öğretmenlerinden, günümüz 
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Türkiyesi’nde öğretmenlerin içinde bulundukları sorunlardan en önemli üç 
tanesini, önem sırasına göre yazmaları istendi. Söz konusu soruya verilen 
yanıtlar Tablo 1, 2 ve 3’te ayrıntılı bir şekilde sergilenmektedir.   

Tablo 1: Müzik Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlerin Birinci Öncelikli Sorunları 

 Yüzde (%) 
 
 
  
  
 
 
 
  

Müzik Öğretmen 
Adaylarının 
Sorunları  

 
  
  
  
  
  

Cevapsız 24.6 
Ekonomik sorunlar 33.8 
Atama sorunları, atanma sorunları   6.9 
Okullar arasında olanak adaletsizlikleri   6.2 
Eğitim sistemi   1.5 
Teknolojik gelişmeleri takip                         
etmeme-yeterince yararlanamama 

  1.5 

Kırsal kesimde görev yapmanın zorlukları   1.5 
Araç-gereç yetersizliği   6.2 
Hak ettiği ilgi ve saygınlığı görememesi   2.3 
Müfredattaki aşırı sınırlama   4.6 
Önemsenmeme-sosyal statü erozyonu   3.1 
Kendini yenileyememe, statikleşme   2.3 
Nitelikli öğretmen yetiştirme sorunu   4.6 
Üst eğitim kurumları (MEB-YÖK) 
arasında koordinasyon az 

  0.8 

Toplam 100 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, Türk eğitim sisteminin temelini oluşturan 
öğretmenlerin içinde bulundukları, öncelikli çözüm getirilmesi gereken 
sorunların başında ekonomik sorunlar yer almaktadır. Görüşülen gençlerin 
yaklaşık üçte biri, öğretmenlerin içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları 
öncelikli olarak dile getirmişlerdir. Birinci öncelikli olarak dile getirilen ilk on 
sorun, önem sırasına göre şöylece sıralanabilir: 

1. Ekonomik sorunlar, 
2. Atama sorunları, atanma sorunları, 
3. Okullar arasında olanak adaletsizlikleri, 
4. Araç-gereç yetersizliği, 
5. Nitelikli öğretmen yetiştirme sorunu, 
6. Müfredattaki aşırı sınırlama, 
7. Önemsenmeme-sosyal statü erozyonu, 
8. Kendini yenileyememe, statikleşme, 
9. Teknolojik gelişmeleri takip etmeme-yeterince yararlanamama, 
10. Kırsal kesimde görev yapmanın zorlukları. 
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Dikkat edilirse, öğretmenlerin öncelikli sorunlarından en önemli üç tanesi 
öğretmenlerin dışındaki etkenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Hal böyle 
olunca, bu sorunların çözüme kavuşturulmasında da, öğretmenden ziyade, 
eğitim sistemi içindeki öteki aktörlerin etkin çaba ve kararlılığı belirleyici rol 
oynayacaktır. Bu aktörler arasında ise başta siyasi karar verme mekanizması 
durumundaki hükümet ve hükümetin eğitim sistemi içindeki uzantısı olan Milli 
Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı bürokrasisi, 
sendikalar ve okul yöneticileri sayılabilir. 

Tablo 2: Müzik Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlerin İkinci Öncelikli Sorunları 
 Yüzde (%) 

 
  
  
  
 
 
 
 
  
Müzik Öğretmen 
Adaylarının 
Sorunları  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Cevapsız 42.3 
Ekonomik sorunlar 12.3 
Atama sorunları, atanma sorunları 2.3 
Üniversite sonrası tekrar sınava tabi tutulma 0.8 
Okullar arasında olanak adaletsizlikleri 9.2 
Eğitim sistemi 4.6 
Alan dersine verilen yetersiz önem 0.8 
Teknolojik gelişmeleri takip etmeme-
yeterince yararlanamama 

1.5 

Sınıfların kalabalık olması 0.8 
Sık program değişmesi 0.8 
Araç-gereç yetersizliği 3.8 
Hak ettiği ilgi ve saygınlığı görememesi 2.3 
Müfredattaki aşırı sınırlama 1.5 
Önemsenmeme-sosyal statü erozyonu 4.6 
Kendini yenileyememe, statikleşme 8.5 
Nitelikli öğretmen yetiştirme sorunu 3.1 
Üst eğitim kurumları (MEB-YÖK) arasında 
koordinasyon az 

0.8 

Toplam 100 

Geleceğin müzik öğretmenlerinin vurguladıkları ikinci öncelikli önemdeki 
sorunlar arasında da yine ekonomik sorunlar ön plana çıkmaktadır. Tablo 2’de 
de açıkça görüldüğü gibi, okullar arasındaki olanak adaletsizlikleri de 
öğretmenlerin belini büken, verimliliğini düşüren son derece önemli sorunlar 
arasındadır. Öğretmenlerin alanındaki gelişmeleri yakından takip edip 
kendilerini yenilemeleri konusu da, çağdaş ve nitelikli bir eğitimin olmazsa 
olmaz ön koşullarındandır. Öğretmen adaylarının bu konunun farkında olmaları 
ve çevrelerinde yaptıkları gözlemlerden yola çıkarak, bir öz eleştiri niteliği de 
taşıyacak bir şekilde bu konuya atıfta bulunmaları oldukça önemli ve anlamlıdır. 
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Müzik öğretmen adaylarının ikinci öncelikli sorun ile ilgili saptamaları, yine 
önem sırasına göre şöylece özetlenebilir: 

1. Ekonomik sorunlar, 
2. Okullar arasında olanak adaletsizlikleri, 
3. Kendini yenileyememe, statikleşme, 
4. Eğitim sistemi, 
5. Önemsenmeme-sosyal statü erozyonu, 
6. Araç-gereç yetersizliği, 
7. Nitelikli öğretmen yetiştirme sorunu, 
8. Atama sorunları, atanma sorunları, 
9. Hak ettiği ilgi ve saygınlığı görememesi, 
10. Müfredattaki aşırı sınırlama. 

Tablo 3: Müzik Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlerin Üçüncü Öncelikli Sorunları  

 
Yüzde 
(%) 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müzik Öğretmen 
Adaylarının Sorunları  

 
  
  
  
  
  
  

Cevapsız 53.8 
Ekonomik sorunlar 3.8 
Atama sorunları, atanma sorunları 3.8 
Okullar arasında olanak    
adaletsizlikleri 

0.8 

Eğitim sistemi 2.3 
Alan dersine verilen yetersiz önem 1.5 
Siyasi etki 1.5 
Sınıfların kalabalık olması 1.5 
Kırsal kesimde görev yapmanın 
zorlukları 

1.5 

Araç-gereç yetersizliği 3.1 
Hak ettiği ilgi ve saygınlığı 
görememesi 

3.1 

Müfredattaki aşırı sınırlama 2.3 
Önemsenmeme-sosyal statü 
erozyonu 

6.2 

Kendini yenileyememe, statikleşme 4.6 
Nitelikli öğretmen yetiştirme sorunu 8.5 
Üst eğitim kurumları (MEB-YÖK) 
arasında koordinasyon az 

1.5 

Toplam 100 
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Üçüncü öncelikli sorunlar arasında ise “nitelikli öğretmen yetiştirme sorunu” 
ön plana çıkmaktadır. Bu sorunu, “önemsenmeme ve yaşanılan statü erozyonu” 
sorunu izlemektedir. Tablo 3’teki veriler temelinde, müzik öğretmen 
adaylarının vurguladıkları üçüncü öncelikli 10 temel sorun şöylece sıralanabilir: 

1. Nitelikli öğretmen yetiştirme sorunu, 
2. Önemsenmeme-sosyal statü erozyonu, 
3. Kendini yenileyememe, statikleşme, 
4. Ekonomik sorunlar, 
5. Atama sorunları, atanma sorunları, 
6. Hak ettiği ilgi ve saygınlığı görememesi, 
7. Araç-gereç yetersizliği, 
8. Eğitim sistemi, 
9. Müfredattaki aşırı sınırlama, 
10. Alan dersine gerekli önemin verilmemesi. 

Bulgular ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, üçüncü öncelikli sorunlar 
kategorisinde yer alan ilk üç sorunun öğretmenlerin kendilerinden kaynaklanan 
sorunlar olduğu görülür. İçsel sorunlar olarak da adlandırılabilen bu sorunların 
çözümünde ağırlıklı olarak öğretmenlerin çaba göstermeleri gerekmektedir. 
Diğer yedi sorunun tamamına yakını ise büyük ölçüde öğretmenin dışındaki 
nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dışsal sorunlar olarak da 
tanımlanabilen bu problemlerin çözümün, öğretmenlerin kendinden çok dış 
etken ve aktörlere bağlıdır.  

3. Müzik Öğretmen Adaylarına Göre Üniversite Gençliğinin Sorunları 

Gençlik kavramı, insan yaşamı içinde biyolojik, psikolojik ve sosyolojik 
bakımdan son derece önemli bir dönemi tanımlamak için kullanılır (Bayhan, 
1997: 207-215). Üniversite gençliği kavramı ise, üniversite de eğitim görmekte 
olan ve gelecekte toplumun yarınlarını şekillendirmede aktif roller üstlenecek 
olan genç bireyleri tanımlamak için kullanılır. Müzik öğretmen adayları da, 
Türk toplumunun ve kültürünün aydınlık yarınlara taşınmasında oldukça önemli 
roller ve fonksiyonlar üstlenecek olan bireyler olup, Türk üniversite gençliğinin 
ayrılmaz bir bileşenini oluştururlar. Bu nedenle, müzik öğretmen adaylarının 
gözüyle üniversite gençliğinin sorunları incelendiğinde, hem bir ölçüde Türk 
üniversite gençliğinin yaşadıkları sorunlar ortaya konmuş olacak, hem de özelde 
geleceğin müzik eğitimcilerinin sorularına ışık tutulmuş olacak. 

Tablo 4’te de görüldüğü gibi, özelde müzik öğretmen adaylarının, genelde 
de Türk üniversite gençliğinin yaşadıkları sorunların başında ekonomik 
sıkıntılar gelmektedir. Öğretmen adayları ikinci olarak da iyi bir eğitim 
alamıyor olmaktan ve verilen eğitimin pratiğe yönelik değil de, daha çok teorik 
ağırlıkta olmasından yakınmaktadır. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş 
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bulamama endişesi de üniversite gençliğinin kafasını meşgul eden bir başka 
önemli sorun durumundadır.  

Tablo 4: Üniversite Gençliğinin Birinci Öncelikli Sorunları 
 Yüzde (%) 
  
 
 
 
 
 
  

Üniversite 
Gençliğinin 
Birinci 
Öncelikli 
Sorunları  

 
  
  
  
  
  
  

Cevapsız 13.8 
Ekonomik sorunlar 23.1 
Okuma alışkanlığı olmayışı 2.3 
İyi bir eğitim alamama-teorik olması 16.9 
Siyasi etki -gruplaşma 2.3 
Güvensizlik 0.8 
Kuşak çatışması 3.8 
Ulaşım-pahalı 3.8 
Beslenme 0.8 
İşsizlik 0.8 
Önem verilmeme 1.5 
Arkadaş ilişkileri sorunu 0.8 
Sosyal faaliyet azlığı 1.5 
Üniversite sonrası iş kaygısı 14.6 
Üniversite gençliğinin bilinçsiz-amaçsız oluşu 10.0 
İdeallerinin olmayışı 1.5 
Barınma-yurt sorunu 1.5 

Toplam 100 

Müzik öğretmen adaylarına göre, kendilerinin de bir parçası olduğu 
üniversite gençliğinin en öncelikli 10 sorunu, önem sırasına göre incelendiğinde 
şöyle bir görünüm ortaya çıkmaktadır: 

1. Ekonomik sorunlar, 
2. İyi bir eğitim alamama-teorik olması, 
3. Üniversite sonrası iş kaygısı, 
4. Üniversite gençliğinin bilinçsiz-amaçsız oluşu, 
5. Kuşak çatışması, 
6. Ulaşımın sorunlu ve pahalı olması, 
7. Siyasi etki ve gençler arasında gruplaşma, 
8. Gençlerin okuma alışkanlığının olmayışı, 
9. Gençliğin ideallerinin olmayışı, 
10. Barınma-yurt sorunu. 
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Tablo 5: Üniversite Gençliğinin İkinci Öncelikli Sorunları 

 Yüzde (%) 

  

 

 

 

 

 

 

  

Üniversite 
Gençliğinin 
İkinci 
Öncelikli 
Sorunları  

 

  

  

  

  

  

  

Cevapsız 30.0 

Ekonomik sorun 7.7 

Okuma alışkanlığı olmayışı 1.5 

İyi bir eğitim alamama-teorik olması 13.1 

Siyasî etki -gruplaşma 10.0 

Güvensizlik 1.5 

Kuşak çatışması 3.8 

Bilgiye ulaşmada yetersizlik 2.3 

Ulaşım-pahalı 3.8 

İşsizlik 2.3 

Önem verilmeme 4.6 

Arkadaş ilişkileri sorunu 0.8 

Sosyal faaliyet azlığı 3.1 

Üniversite sonrası iş kaygısı 4.6 

Üniversite gençliğinin bilinçsiz-amaçsız oluşu 3.8 

İdeallerinin olmayışı 3.8 

Barınma-yurt sorunu 3.1 

Toplam 100 

Yarının müzik öğretmenlerinin ikinci öncelikli sorunları arasında, verilen 
eğitimin niteliğinin düşük ve teorik ağırlıkta olması sorunu ön plana 
çıkmaktadır. Bu sorunun hemen ardından siyasi etki ve gruplaşma sorunu 
gençleri rahatsız etmektedir. Ekonomik sorunlar da, Türk toplumunun genelinin 
olduğu gibi üniversite gençliğinin de belini büken bir başka önemli sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yine önem sırası dikkate alınarak, müzik öğretmen 
adaylarının yaşadıkları ikinci öncelikteki en önemli 10 sorun şöylece 
sıralanabilir (Tablo 5): 

 
1. İyi bir eğitim alamama, verilen eğitimin teorik ağırlıkta olması, 
2. Siyasî baskı ve gençler arasında siyasi gruplaşma, 
3. Ekonomik sorunlar, 
4. Üniversite sonrası iş kaygısı, 
5. Gençliğe gerekli önemin verilmemesi, 
6. Üniversite gençliğinin bilinçsiz-amaçsız oluşu, 
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7. Üniversite gençliğinin ideallerinin olmayışı, 
8. Kuşak çatışması, 
9. Ulaşımın pahalı ve sorunlu olması, 
10. Barınma-yurt sorunu. 
 

Tablo 6: Üniversite Gençliğinin Üçüncü Öncelikli Sorunları 

 Yüzde (%) 

  

  

 

 

 

 

 

Üniversite 
Gençliğinin 
Üçüncü 
Öncelikli 
Sorunları  

 

  

  

  

  

  

  

Cevapsız 46.2 

Ekonomik sorun 7.7 

Okuma alışkanlığı olmayışı 2.3 

İyi bir eğitim alamama-teorik olması 5.4 

Siyasi etki-gruplaşma 4.6 

Güvensizlik 2.3 

Kuşak çatışması 3.1 

Bilgiye ulaşmada yetersizlik 0.8 

Ulaşım-pahalı 1.5 

İşsizlik 3.1 

Önem verilmeme 1.5 

Arkadaş ilişkileri sorunu 0.8 

Sosyal faaliyet azlığı 2.3 

Üniversite sonrası iş kaygısı 4.6 

Üniversite gençliğinin bilinçsiz-amaçsız oluşu 5.4 

İdeallerinin olmayışı 3.1 

Barınma-yurt sorunu 5.4 

Toplam 100 

 
Geleceğin Türk toplumunun müzik öğretmenlerinin yaşadıkları üçüncü 

öncelikteki sorunları arasında da, birinci öncelikteki sorunlarda olduğu gibi, 
ekonomik sorunlar ön plana çıkmaktadır. Ekonomik sorunları, iyi bir eğitim 
alamama, verilen eğitimin teorik ağırlıkta olması problemi izlemektedir. Müzik 
öğretmen adaylarının çok yakındıkları bir başka sorun ise üniversite gençliğinin 
bilinçsiz-amaçsız olmasıdır. Tablo 6’da da görüldüğü gibi bu kategoride dile 
getirilen en önemli 10 sorun şöyle özetlenebilir: 
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1. Ekonomik sorunlar, 
2. İyi bir eğitim alamama, verilen eğitimin teorik ağırlıkta olması, 
3. Üniversite gençliğinin bilinçsiz-amaçsız olması, 
4. Barınma-yurt sorunu, 
5. Mezuniyet sonrası iş kaygısı, 
6. Siyasi baskı ve gençler arasında siyasi gruplaşma, 
7. Kuşak çatışması, 
8. Üniversite gençliğinin ideallerinin olmayışı, 
9. İşsizlik, 
10. Gençliğe karşı güvensizlik. 

4. Müzik Öğretmen Adaylarına Göre Türk Toplumunun Sorunları 

İyi bir öğretmende bulunması gereken temel niteliklerden biri de, yakından 
uzağa doğru, içinde bulunduğu çevrenin ve toplumunun, hatta bunun da 
ötesinde insanlığın sorunları karşısında duyarlı olması, bu konular ile ilgili ve 
bilgili olmasıdır. Bu realiteden hareketle, Türk toplumunun yarınlarında önemli 
roller üstlenecek olan müzik öğretmeni adaylarına, günümüz koşullarında Türk 
toplumunun en temel sorunlarının hangileri olduğu da soruldu.  

Verilen yanıtlarda Türkiye’nin temel sorunları arasında önceliği ekonomik 
sorunlar ve işsizlik almaktadır. Tablo 7 ve 8’de de görüldüğü gibi, gençlerin 
önemli bir bölümü, Türk toplumunun öncelikle çözülmesi gereken sorununun 
enflasyon, bölüşüm ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler, toplum kesimleri 
arasındaki gelir uçurumu, her geçen gün daha da artan yoksulluk gibi ekonomik 
sorunlar olduğunu belirtmişlerdir. Tablo 7’de de görüldüğü gibi, yarının müzik 
öğretmenlerine göre günümüz Türk toplumunun birinci öncelikli 10 sorunu şu 
şekilde sıralanabilir: 

 
1. Ekonomik sorunlar, 
2. İşsizlik, 
3. Eğitim sorunları, 
4. Gelir dağılımı adaletsizliği-yoksulluk-ücret adaletsizliği 
5. Siyasî dağınıklık-siyasî kavgalar-istikrarsızlık, 
6. Kötü yönetim, 
7. Nitelikli insan yetiştirme sorunu 
8. Ulusal kaynakların etkin ve verimli kullanılamayışı, 
9. Terör-güvenlik, 
10. İnsanların gelecek kaygısı, 



 44 

Tablo 7: Türk Toplumunun Birinci Öncelikli Sorunları 
 Yüzde (%) 
  
  
 
 
 
 
 
 
Müzik 
Öğretmen 
Adaylarına Göre 
Türk 
Toplumunun 
Birinci Öncelikli 
Sorunları  
 
  
  
  
  
  
  

Cevapsız 16.9 
Terör-güvenlik    2.3 
Kötü yönetim    3.1 
Batıdaki Türk imajı    0.8 
Devlet düşmanlığı    1.5 
İnsanların gelecek kaygısı    2.3 
Siyasi dağınıklık-siyasi kavgalar-istikrarsızlık    3.8 
Ekonomik sorunlar  22.3 
Din istismarı-cumhuriyet karşıtı örgütlenme    1.5 
Dış borç sarmalı-dışa bağımlılık    0.8 
Ulusal kaynakların etkin ve verimli 
kullanılamayışı 

   2.3 

Nitelikli insan yetiştirme sorunu     3.1 
İşsizlik   19.2 
Gelir dağılımı adaletsizliği-yoksulluk-ücret 
adaletsizliği 

    5.4 

Eğitim sorunları  13.8 
Çıkar ilişkileri egemenliği     0.8 
  
Toplam 100 

İkinci öncelikli sorunlar arasında da başı yine ekonomik sorunlar 
çekmektedir. İkinci sırada ise eğitim ile ilgili sorunlar ön plana çıkarılmıştır. 
Eğitim ile ilgili sorunların ardından da yine temel ekonomik sorunlardan olan 
işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, ücret adaletsizliği gibi sorunların 
çözümüne öncelik atfedilmektedir. İkinci öncelikli sorunları da önem sırasına 
göre sıralamak gerekirse (Tablo 8): 

1. Ekonomik sorunlar, 
2. Eğitim sorunları, 
3. İşsizlik, 
4. Gelir dağılımı adaletsizliği-yoksulluk-ücret adaletsizliği, 
5. Nitelikli insan yetiştirme sorunu, 
6. Kötü yönetim, 
7. Din istismarı-cumhuriyet karşıtı örgütlenme, 
8. Dış borç sarmalı-dışa bağımlılık, 
9. Ulusal kaynakların etkin ve verimli kullanılamayışı, 
10. İnsanların gelecek kaygısı. 
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Tablo 8: Türk Toplumunun İkinci Öncelikli Sorunları 

 
Yüzde 
(%) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müzik Öğretmen 
Adaylarına Göre Türk 
Toplumunun İkinci 
Öncelikli Sorunları  
 
  
  
  
  
  
  

Cevapsız 20.0 
Terör-güvenlik 0.8 
Adam kayırma, torpil 0.8 
Kötü yönetim 5.4 
Devlet düşmanlığı 0.8 
İnsanların gelecek kaygısı 2.3 
Sağlık 1.5 
Siyasi dağınıklık-siyasi kavgalar-
istikrarsızlık 

0.8 

Savurganlık 0.8 
Ekonomik sorunlar 18.5 
Yolsuzluk, kolay yoldan zengin olma 
arzusu 

1.5 

Din istismarı-cumhuriyet karşıtı 
örgütlenme 

3.1 

Dış borç sarmalı-dışa bağımlılık 2.3 
Ulusal kaynakların etkin ve verimli 
kullanılamayışı 

2.3 

Niteliksiz ve yanlı medya 0.8 
Nitelikli insan yetiştirme sorunu 5.4 
İşsizlik 7.7 
Gelir dağılımı adaletsizliği-yoksulluk-
ücret adaletsizliği 

6.9 

Kültürel yozlaşma, kimlik kaybı 1.5 
Eğitim sorunları 13.1 
Çıkar ilişkileri egemenliği 1.5 
Demokratikleşme 2.3 
Toplam 100 

Müzik öğretmen adaylarının vurgu yaptıkları üçüncü öncelikli sorunların 
başında ise yine işsizlik ve ekonomik sorunlar gelmektedir. Tablo 9’da da 
görüldüğü gibi, nitelikli insan yetiştirme sorunu da Türk toplumunun üzerinde 
önemle durulması gereken sorunları arasında yer almaktadır. Yine sistematik 
bütünlük sağlamada yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkarak, üçüncü 
öncelikli sorunlar kategorisinde yer alan 10 temel sorun şöyle özetlenebilir: 

1. İşsizlik, 
2. Nitelikli insan yetiştirme sorunu, 
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3. Ekonomik sorunlar, 
4. Eğitim sorunları, 
5. Terör-güvenlik, 
6. Kötü yönetim, 
7. Sağlık, 
8. Kültürel yozlaşma, kimlik kaybı, 
9. Çıkar ilişkileri egemenliği, 
10. Siyasi dağınıklık-siyasi kavgalar-istikrarsızlık. 

Tablo 9: Türk Toplumunun Üçüncü Öncelikli Sorunları 
 Yüzde (%) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müzik Öğretmen 
Adaylarına Göre 
Türk Toplumunun 
Üçüncü Öncelikli 
Sorunları  

 
  
  
  
  
  
  

Cevapsız 35.4 
Terör-güvenlik 4.6 
Kötü yönetim 4.6 
Devlet düşmanlığı 1.5 
İnsanların gelecek kaygısı 2.3 
Sağlık 4.6 
Siyasi dağınıklık-siyasi kavgalar-
istikrarsızlık 

3.1 

Savurganlık 0.8 
Ekonomik sorunlar 6.2 
Yolsuzluk, kolay yoldan zengin olma 
arzusu 

0.8 

Din istismarı-cumhuriyet karşıtı 
örgütlenme 

0.8 

Dış borç sarmalı-dışa bağımlılık 0.8 
Ulusal kaynakların etkin ve verimli 
kullanılamayışı 

2.3 

Niteliksiz ve yanlı medya 0.8 
Nitelikli insan yetiştirme sorunu 6.2 
Bilim adamlarına gerekli desteğin 
verilmemesi 

2.3 

İşsizlik 6.9 
Gelir dağılımı adaletsizliği-yoksulluk-
ücret adaletsizliği 

2.3 

Kültürel yozlaşma, kimlik kaybı 3.8 
Eğitim sorunları 6.2 
Çıkar ilişkileri egemenliği 3.1 
Demokratikleşme 0.8 
Toplam 100 
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Millî kültürün ve milli duyguların gelişip güçlenmesinde sanat ve özellikle 
de müzik hayati bir öneme ve işleve sahiptir. Ulusal bilincin, millî duyguların 
ve ulusal kültürün canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılarak yaşatılmasında 
müzik, müzisyenler ve müzik eğitimcileri son derece önemli işlevlere sahiptirler. 
Bu işlevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için eğitim sisteminin, 
sorunlarının mümkün olduğunca en aza indirgenmiş olması gerekir. Millî eğitim 
sistemimizin en önemli bileşenlerinden birini öğretmenlerin oluşturduğu su 
götürmez bir gerçektir. Onların yaşadığı açmazlar ve karşılaştığı sorunlar da, 
doğrudan ya da dolaylı olarak, eğitim sistemin işleyişine de 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 yarının müzik öğretmenlerinin 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 gerçeğini de gözden uzak tutmamak gerekir. 
Özellikle de üçüncü bin yılın Türkiyesi’nde üniversitelerin ve üniversite 
öğretim elemanlarının, içinde çıkılması neredeyse imkânsız hâle gelmiş 
ekonomik sorunlardan bunaldığını, bütün sorunlarına rağmen büyük bir 
özveriyle akademik üretim ve eğitim yapmaya çalıştığını üzerine basarak 
vurgulamak gerekir 

Unutulmamalıdır ki eğitim devrimi, Atatürk devrimlerinin en önemli 
ayaklarından birini oluşturur. Atatürk devrimlerinin kazanımlarını geri 
döndürme emeli peşinde koşan karanlık güçler de bu durumun farkındadır. Bu 
nedenle, dün olduğu gibi bugün de eğitim olgusu ve kurumları, siyasî partiler ve 
ideolojik çıkar gruplarının yanı sıra, iç ve dış çıkar ve güç odakları için de özel 
bir ilgi odağı oluşturmaktadır. Bu ilgiyi anlamak ve açıklayabilmek için 
sosyolog ya da siyaset bilimci olmaya hiç gerek yoktur. Çünkü eğitim, 
bireylerin siyasal görüşlerinin şekillenmesinde çok önemli rol oynayan bir 
kurumdur.  

Ulusal varlığın ve toplumun geleceği için, öncelikle eğitimi siyasetten 
ayırmak gerekir. Bu ise ancak birey-eğitim-devlet arasındaki ilişkiyi, sağlam bir 
anayasal temele oturtmakla gerçekleştirilebilir. Ancak bu sayede eğitim, bir 
siyasi görüşün ya da iktidarı eline geçirmiş siyasi partilerin çıkarlarına payanda 
olmaktan, partizanca çıkarlara alet edilmekten kurtarılabilir. Millî eğitim bakanı 
ve iktidara gelen her hükümete göre değişen eğitim politikaları yerine, Türk 
eğitim tarihinden alınan derslere de dayanarak, ulusal ve evrensel değerlerle 
yoğrulmuş, dinamik ve sürekliliği olan bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır.  
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Türk toplumunun ve eğitim sisteminin içine düştüğü temel sorunların başlıca 
sorumluları yalnızca, onlarca yıldır Atatürk devrimlerinin kazanımlarını geri 
döndürme emeli peşinde koşan karanlık güçler değildir. Kuşkusuz bunlar 
sorunların baş aktörüdür. Fakat en az bunlar kadar, sözüm ona Kemalizm’i 
benimsemiş gibi görünenlerin içine düştükleri aymazlık, sergiledikleri korkaklık, 
kararsızlık ve kendi çıkarlarını koruma eğilimleri de en az çağdaş (!) molla 
zihniyeti kadar bu topluma ve Türk eğitim sistemine zarar vermiştir ve vermeye 
de devam etmektedir. 

Türk Ulusu’nun ve Ulu Önder Atatürk’ün güzide mirası laik-demokratik 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, sonsuza kadar bağımsız yaşaması ve yükselmesi 
ülküsüne gönülden sevdalı, Türk toplumunu aydınlık yarınlara taşıma idealinde 
olanlar, asla tarihin belli dönemlerine saplanıp kalamazlar. Bağnazlığın, 
fanatizmin, tek yönlü bakış açılarının da aydınlık savaşçılarının hayatında yeri 
olamaz. Üstlenilen sorumluluk ve görevler yerine getirilirken hedef hep ileri, 
yegâne önder ve ilham kaynağı Mustafa Kemal Atatürk, yegâne kılavuz akıl ve 
bilim olmalıdır.  

Sonuç olarak denilebilir ki, günümüz Türk eğitim sisteminin sorunlarının 
ana kaynağı, 1940’lı yılların sonundan itibaren, ulusal eğitim düşüncesinden ve 
politikalarından sapılmaya başlanmış olmasıdır. Büyük Türk sosyologu ve 
eğitimcisi Ziya Gökalp’ın, yaklaşık bir asır öncesinden, Türkiye’nin eğitim 
sorunlarına ilişkin şu saptamaları, ne acıdır ki, bu günde geçerliliğini 
korumaktadır: “Türk eğitiminin sorunu, Türk toplumunu toplumcu bir temelden 
bireyci bir temele çevirmek değil, onu ulusal olmayan ümmet temelinden, ulusal 
olan toplumcu bir temele çevirmek sorunudur. Türk eğitimcilerinin amacı, 
temelinde hem çağdaş, hem ulusal olan bir öğretim sistemi ortaya çıkarmaktır. 
Bu yoldan doğacak olan uygarlık ve kültür hem çağdaş, hem de ulusal 
olacaktır” (Kirby, 2000: 8-9).  
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