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ÖZET 

Bu çalışmada; toplumsal yapı, toplumsal dinamikler ve sosyo-kültürel 
değişim kavramları üzerinde durulmuş, bu bağlamda Cumhuriyet’ten günümüze 
Türkiye ‘deki toplumsal kültürel değişim süreci ve bu sürecin ülkemiz müzik ve 
müzik eğitimi politikalarına yansımaları incelenmiştir. 

Sonuç olarak, Cumhuriyetten günümüze her yirmi yıllık periyottaki sosyo-
kültürel değişimlerin ülkemiz müzik ve müzik eğitimi politikaları ile paralellik 
gösterdiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sosyo-kültürel değişim, müzik eğitimi tarihi, Atatürk 
ve müzik, Türk müzik tarihi. 

ABSTRACT 

Music and Music Education in the Social and Cultural Changing 
Process Since the Beginning of the Turkish Republic 

In this study, it was involved with the concepts of social structure, social 
dynamics and social-cultural changes, and in this context, since the beginning of 
the Republic the process of social-cultural variations in Türkiye and reflections 
this process in music and policy of music education in our country were 
investigated. 

As a result, it was observed that the social-cultural changes in every twenty-
year from the beginning of the Republic to the present time paralleled music 
and politics of music education. 

Key Words: Social-cultural change, history of music education, Atatürk and 
music, Turkish music history. 
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GİRİŞ 

Yeryüzünde hiçbir şey durağan değildir. Zaman denilen sürekli ilerleyen 
çarkın içerisinde her şey bulunduğu çağın gerekleri doğrultusunda gerekli 
değişikliklere uğrayarak yaşar. Bu bağlamda, toplumların da durgun ve 
hareketsiz olduğu söylenemez; toplumsal yapılar, toplumsal dinamikler, 
toplumsal sistemler, toplumsal kurallar sürekli olarak bir değişim süreci 
içersindedir. Ancak bu değişimin hızı dönemlere göre yavaşlar veya hızlanır; 
yani farklılıklar gösterir. 

Toplumlar değişirken öyle bölük pörçük değişmezler, değişirken büyük 
olasılıkla toplumun hangi özellikleri değişirse, diğer özellikleri ile beraber 
zincirleme reaksiyona girerek, öbür taraflarını da değiştirirler. Yani toplum hem 
bir bütündür, hem de bu bütün sürekli değişmektedir. Değişirken de kendisini 
yeniden düzenler, yeniden bir bütün hâline gelir. Değişmesi ve kendini yeniden 
düzenlemesi, yani çeşitli yönleri arasındaki ilişkileri yeniden oluşturması, 
doğası gereğidir. Bu anlamda toplum bir bütündür. Mutlaka değişir. Değişirken 
her yönünü yeniden ayarlar, düzenler. (Kıray, 1999) 

Tezcan’a (1988; 221) göre, toplumsal değişmeyi kültürel değişmelerden 
ayırmak zordur. Bu yüzden tüm toplumsal değişmeleri sosyo-kültürel 
değişmeler olarak belirlemek gerekir. 

Değişme yapının herhangi bir kısmında başlar ve etkileşim süreci sonunda 
diğer kısımları da değişir. Sosyal değişme en basit anlamda, mevcut yapıda 
meydana gelen farklılaşmadır. Sosyal değişme; toplumda, mevcut ilişkiler 
sisteminde, bireyin tutum ve davranışlarında, inançlarında, sosyal kurumlarda, 
onların fonksiyonlarında ve yapılarında meydana gelen farklılaşmadır. 
(Doğramacı, 1993; 7)  

Eğitimde, toplumsal kültürel değerlerini ve davranış örneklerini yeni 
nesillere aktarma işlevi ile toplumsal kültürel değişim süreci içerisinde önemli 
bir misyonu üslenmektedir. Türk toplumu da geçmişten günümüze çağın 
gerekleri doğrultusunda pek çok değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir. Bu 
değişikliklerin en hızlı yaşandığı dönem ise Cumhuriyet dönemidir. 

Her toplumsal değişim ya da kültürel değişim o toplumun iç dinamiklerinin 
etkileri ile ve yavaş yavaş sindirilerek gerçekleşmeyebilir. Cumhuriyet 
döneminde gerçekleştirilmiş olan bir dizi inkılaplar bu çeşit kültürel 
değişmelere örnektirler. (Günay, 2006; 198) 

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kültür ve sanat sorunlarına daha fazla önem 
veren Atatürk, devletin görevleri arasına bu konuları da almış, sanata ilgiyi 
devlet politikası hâline getirmiştir. Sanatın temel kültür sorunlarından biri 
olduğunu vurgulamış, sanat eğitiminin sorunları, milli eğitimin sorunları 
arasında ele alınmıştır. (Tarlakazan, 2003; 30)  
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Ülkemizdeki toplumsal kültürel değişim sürecindeki en güzel örneklerden 
biri de müzik ve müzik eğitimi sürecinde yer alan yansımalardır.  

Çünkü müzik, sosyal yapılara dayalı bir sosyal davranışın sonucunda 
yaratılmaktadır. Bu nedenle yalnız bir ses sistemi değil, etnolojik bir yapının 
oluşturduğu belli bir davranış sonucunu içinde taşımaktadır. Belli bir kültür 
içinde yer alan sosyal bir olaydır. (Kaplan, 2005; 60). 

Günay (2006; 198) ise, müziğin toplumsal etkilerini; içinde müzikle ilgili 
öğretim alanları olan tüm okullar, müzik üreten gruplar, kuruluşlar, kullanılan 
çalgılar, dinleti salonları, müzik dinleme alışkanlıklarımız, konserlerde 
uyduğumuz görgü kuralları, elektrikli müzik araç ve gereçleri insan ürünü olan 
kültürün parçaları olarak tanımlamıştır.  

Müzik, toplumsal yaşamın varlığına, onun doğurduğu toplumsal imgelere 
göre, toplumsal yaşamın daha doğrusu insanlığın gidişine koşut bir gidişi 
göstermek durumundadır. Dolayısıyla da insanlığın gidişindeki çeşitli 
dalgalanmalar müzikte de yansımasını göstermektedir. Konfiçyus’un dediği gibi, 
“Bir toplumda müzik bozulmuşsa toplumda pek çok şey de bozulmuştur.” ya da 
onun sözlerini tersinden söylersek, “bir toplumda müzik iyi ise o toplumda pek 
çok şey de iyidir.” (Güngör, 1990; 39).  

Bu yüzdendir ki tarihimizdeki her sosyal olay ülkemizin müzik eğitimi 
politikasını etkilemiştir. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 
günümüze kadarki müziğimiz tarihsel süreç içerisinde incelenerek, tarihsel 
açıdan müzik eğitimi politikamız değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Türk Müzik Kültürü ve Cumhuriyet 

Kültür nasıl “doğaya karşı insanoğlunun yarattığı her şey” olarak 
tanımlanıyor ve bir toplumun yaşantısını yansıtıyorsa, Türk müzik kültürü de 
Türklerin müziksel yaşam biçimidir aslında. Müziği üretende, yaşatan da Türk 
insanıdır. Yani müzik sosyal yapılara dayanan, sosyal davranışlar sonucu 
yaratılmıştır. Ezgisel yapılarda her kültürdeki birikimlerin farklılığından ortaya 
çıkar. 

Türk müzik tarihine baktığımızda çeşitli kültürlerin etkisi altına girmiş 
olduğunu görürüz. Bilindiği gibi çok çeşitli etnik guruplardan oluşan Osmanlı 
İmparatorluğu bu etnik gurupların sentezinden meydana gelen bütünsel bir 
kültürü bünyesinde barındırıyordu. Yani, çok çeşitli alt kültürlerden oluşan 
karma bir kültüre sahipti. 

Ancak 18. yüzyılın başlarından itibaren yüzyıllardan beri sürmekte olan bu 
kültürel yapıda, saray çevresinden başlayarak bir takım çözünmeler baş gösterdi. 
Bu çözünmelerden toplumun İstanbul dışında kalan kesimleri uzun süre 
etkilenmeyecekti. Ülkenin Avrupa ile girdiği savaşların çoğunda yenik düşmesi, 
sürekli toprak yitirmesi, batının özellikle askeri alanda üstün olduğu kanısının 
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da yerleşmesine yol açtı. Ayrıca Avrupa ile ilişkilerin yoğunlaşması ile birlikte 
söz konusu üstünlüğün yalnızca askeri alanda değil, yaşamın başka alanlarında 
da geçerli olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine dönemin aydınları öteden beri 
toplumun egemen ideolojisi olan Osmanlıcılık akımının sorunlara çözüm 
getirmediği kanısında birleşerek ona tepki niteliğindeki Batıcılık tezini 
geliştirdiler. (Güngör, 1990; 39) 

Tanzimat’la başlayan bu yenileşme hareketleri, cumhuriyet döneminde 
ulusallık, çağdaşlık ve evrensellik ilkeleri çerçevesinde büyüyerek ve hızlanarak 
devam etmiştir.  

Türk müzik tarihine bu açıdan baktığımızda; bu ilkeler çerçevesinde yapılan 
çalışmalara “Türk Müzik İnkılabı” diyebiliriz.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü takiben Cumhuriyet döneminde 
başlayan reform hareketleri kapsamında yer alan müzik politikası belki de 
yaptırımı en güç, ileride çağdaş ve geleneksel Türk müziği gibi gruplaşmalara 
sebep teşkil edecek bir devrim hareketi olarak kabul edilebilir. Kıyafet, dil, 
hukuk ve diğer sosyal alanlara etki eden yenilikler müzik alanında da batı 
modellerinin örnek alınması prensibi doğrultusunda gelişmiştir.(Arıcı, 2001; 63) 

Atatürk’e göre, değişme ve gelişme anlamına gelen inkılapçılığın temelinde, 
yeni kabul edilecek kültür unsurlarının toplumun kültürel yapısı ile uyuşum 
içerisinde olması, prensibi esastır.Bu değişmeye ve gelişmeye karşı kültürel 
engeller bulunmamalıdır.Şayet varsa bu engeller kaldırılmalıdır. (Taşdemirci, 
2003; 11)    

Cumhuriyet ilan edildiğinde ülkemizde yalnızca iki önemli müzik kurumu 
bulunmaktaydı. “Mızıka-i Humayun ve Darülelhan” 

Mızıka-i Humayun, 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra, 
mehterhanenin yerine, Avrupa’daki askerî bandolara benzer türde kurulmuş bir 
bando görünümündeydi. Darülelhan ise 1916 yılında kurulmuş, Türk ve Batı 
müziğinin birlikte yürütüldüğü ülkemizdeki tek müzik eğitimi kurumu idi. 

Darulelhan’ın eğitim kadrosunda Ali Rıfat Çağatay, Tanburi Cemil Bey, 
Hüseyin Saadettin Arel, Suphi Ezgi gibi değerli öğretmenler bulunmakta idi. 
Darulelhan bir musiki eğitimi kurumu olma işlevinin yanında, müzik alanında 
araştırmalara ve yayınlara da öncelik vermiştir. Rauf Yekta, H. Sadettin Arel, 
Dr. Suphi Ezgi kişisel çabalarıyla Türk müzikolojisi üzerine araştırmalarını ve 
çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 

Darulelhan’ın yanı sıra o yıllarda pek çok özel cemiyet ve özel müzik 
okulları Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar Türk müziği öğretimi ve icrası 
alanlarında faaliyet göstermişlerdir. Bunların arasında; 
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1922 Terakki Musiki Cemiyeti 

1916 Darüttalimi Musiki’yi (daha sonra Üsküdar Musiki Cemiyetine 
dönüştürülmüştür) sayabiliriz. (Aydoğdu, 1996) 

Cumhuriyet’in kurulmasıyla müzik sanatı alanında yaşanan yoğun çalışma 
ve bunun sonucunda ortaya çıkan kurumlaşma oldukça dikkat çekicidir. 
Özellikle yeni kurulmakta olan fakir bir ülkede, müzik alanına öncelik verilmesi 
ve müzik alanında yapılan yenilikler Atatürk’ün müzik sanatına verdiği önemin 
de bir göstergesidir. (Sağer, 2003; 11) 

Yaratıcı bir toplum demek, düşünce ve sanat alanında yeni ürünler ortaya 
koyabilen, bilim ve teknolojide, sanat ve kültürde verimli eserler üretebilen 
toplum demektir. Ve onun biricik hedef olarak gösterdiği “çağdaş uygarlık 
düzeyine” ancak bu niteliklere sahip olabilen toplum ulaşır. ( Kavçar, 2003; 44)  

Atatürk’e göre Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli “kültür”dür. Kültürün 
oluşturduğu sanat ise o milletin en önemli yaşam damarlarından biridir. Sanat 
dalları arasında en çabuk ve en önde götürülmesi gereken ise müziktir. Çünkü 
bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, müzikteki değişikliği alabilmesi 
kavrayabilmesidir. Osmanlı Müziği, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki büyük 
devrimleri anlatabilecek güçte değildi. Bize yeni bir müzik gereklidir. Bize 
gereken yeni müzik, özü ulusal müziğin gerçek temelini oluşturan, halk 
müziğimizden alan armonik bir müzik olacaktır. Bunun için ulusal ince 
duyguları, düşünceleri anlatan; yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları 
biran önce son müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Türk ulusal müziği 
ancak bu yolla yükselebilir. Uluslararası müzikte yerini alabilir. (Kültür 
Bakanlığı, 2005)  

Atatürk’ün harf devrimini halka duyurduğu 8 Ağustos 1928 gecesi, Eyüp 
Musiki Cemiyeti ve Mısırlı sanatkâr Müniret-i Mehdiye tarafından verilen 
konserleri dinledikten sonra Falih Rıfkı’ya okuttuğu açıklamada yer alan sözleri, 
devletin kültür politikasında artık Türk musikisinin yerinin bulunmadığı 
manasına geliyordu. Daha sonra 1932 yılında radyolardan iki yıl süre ile Türk 
musikisi icrası yasaklandı. Aslında Mustafa Kemal’in hedefi çok sevdiği Türk 
musikisini hayatımızdan bütünüyle uzaklaştırmak değildi. Muhtemelen, iki 
musikinin imkânlarının da sonuna kadar kullanıldığı bir musiki istiyordu. 
(Ayvazoğlu, 1998; 21) 

Bu anlayışla Ankara’da kurulan ilk “Millî Hükümet” kültür ve sanat 
sorunlarına önemle eğilmiştir. Müzik ve resim başta olmak üzere sanatın çeşitli 
dallarında yetenekli gençler yurt dışına gönderilmiş, döndüklerinde sanat 
eğitimi, kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yapmışlardır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra benimsenen müzik politikası; 
Halk ezgilerini, yaratılacak yeni Türk müziğinin ana kaynaklarından biri olarak 
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kabul ediyor ve bunların notalarının tespit edilip arşivlendikten sonra 
müzikologların, halk bilimcilerinin ve bestecilerin incelemesine ve sunulmasına 
öncelik tanıyordu. Bu amaçla önce müzik öğretmenlerinden, bulundukları 
yörenin melodilerini notaya alıp o dönemin tek konservatuvarı olan İstanbul 
Belediye Konservatuvarı’na (bugünkü İstanbul Ün., Dev. Kon.) göndermeleri 
istenmiştir.  

Türkiye’de Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Müzik 

Bu bölümde, 1923’ten günümüze kadar olan süreç içerisinde ülkemizdeki 
sosyo-kültürel değişimlerin, müzik ve müzik eğitimi sürecine yansımaları, daha 
net anlaşılabileceği düşüncesinden hareketle dört aşamada yirmişer yıllık 
periyotlar hâlinde incelenmiştir.  

 1923-1940 Arası 

Cumhuriyet’ten önce Osmanlı egemenliğinde çağdaş yaşam standartlarından 
çok uzak bir yaşam sürmekte olan Türk toplumu, Kurtuluş Savaşı gibi zorlu bir 
mücadeleden galip çıkmış, Cumhuriyet’le birlikte, Atatürk’ün önderliğinde 
ulusal birlik ve beraberlik ruhu ile kendisine çağdaş ve modern bir devlet 
kurmak ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmak gibi büyük hedefler 
koymuştur. Bu amaçla çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, temel hak ve 
özgürlükleri tanımış, eğitimli ve bilinçli bir toplum için her alanda toplumsal 
inkılaplara başlamıştır.  

Kısacası Cumhuriyet dönemi eğitim, kültür ve sanat hayatı ve bu alandaki 
kurumların bir bölümü imparatorluktan miras olarak devralınmış, bazıları da 
Türkiye’nin Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin ürünü olarak meydana 
getirilmiştir. (Katoğlu, 1990; 394) 

1923-1940 Arasında Müzik Alanındaki Atılımlar 

a) Makam-ı Hilafet mızıkasının İstanbul’dan Ankara’ya getirilerek 
“Riyaset-i Cumhur Heyeti” adı altında yeni bir yapıya dönüştürülmesi (1924). 

b) Ankara’da Musiki Muallim Mektebi’nin Kurulması (1924). 

c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun (Öğretimi Birleştirme Yasası) yürürlüğe 
girmesiyle genel müzik eğitiminin laik bir temele oturtulması (1924). 

d) Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla “tekke müziği”nin varlık nedeni ve 
ortamının kaldırılması (1924). 

e) Müzik öğretimi için Avrupa’ya yetenekli öğrencilerin gönderilmeye 
başlaması (1925). 

f) Halk Müziği ezgilerinin derlenmeye başlanması (1925). 

g) Bu ezgilerin notaya alınıp yayımına geçilmesi (1926). 
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h) Batı müziği eklenmiş Darülelhan’ın konservatuvara dönüştürülmesi 
(1926). 

i) Avrupa’daki öğrenimini tamamlayarak yurda dönen gençlerin Musiki 
Muallim Mektebi’nde görevlendirilmesi (1927-1930). 

j) Çok sesli müziğe temel olmak üzere müzik teorisi kitaplarının 
yayınlanmaya başlaması (1928).  

k) Balkan Oyunları Müzik Festivali’nin düzenlenmesi (1931). 

l) Atatürk’ün ünlü 10. Yıl Söylevi’nde Türk müzik kültüründe 
“çağdaşlaşma” amacını belirtmesi (1933) ve TBMM açılış söylevinde 
“evrenselleşmeyi” açıkça dile getirip kültürel hedef olarak göstermesi (1934). 

m) İlk Türk operası kabul edilen “Özsoy”un Ahmet Adnan Saygun 
tarafından bestelenip sahnelenmesi (1934). 

n) Millî Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu’nun çıkartılması (1934). 

o) Müzik alanını da kapsayan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 
kurulması (1935). 

p) Başta Hindemith olmak üzere, Avrupadaki ünlü müzik adamlarının davet 
edilerek görevlendirilmesi (1934-1935-1936). 

q) Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kurulması ve öğretime başlaması 
(1936). Musiki Muallim Mektebi’nin Gazi Terbiye Enstitüsü’ne aktarılarak 
bağlanması (1937-1938) 

r) Türkiye’de bilimsel yöntemle uygulanan en büyük ve geniş kapsamlı halk 
ezgileri derleme çalışmalarının başlaması (1937). 

s) Ankara “Askerî Mızıka Okulu’nun” kurularak öğretime başlaması (1938). 
(Kütür Bakanlığı, 2005). 

Bütün bu atılımların yanı sıra, 1932 yılından itibaren yaygın müzik eğitimi 
adına yapılan en büyük atılımın Halk Evleri’nin kurulması olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Halk Evleri; Atatürk reformlarının Laiklik ve Cumhuriyetçilik fikirlerinin 
ülke sathına yayılmasında önemli bir merkez zinciri durumunda olmuştur. 
Türkiye’nin büyük şehirlerinde halk evi, köylerinde ise “halk odası” adı altında 
faaliyet gösteren bu merkezlerde, güzel sanatlar, spor, müzik, edebiyat, tarih, 
köycülük ve folklor alanlarını da içine alan geniş kapsamlı halk eğitici 
çalışmalar yapılmıştır. Halk Evlerinin dikkati çeken en önemli özelliği, 
oluşturulmaya çalışılan çağdaş müzik ekolünün Türkiye çapında 
yaygınlaştırılmasında etken durumda olmalarıdır. (Arıcı, 2001; 85) 
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 1940-1960 Arası 

50’li yıllara gelindiğinde Türkiye hem siyasal hem sosyal hem de ekonomik 
değişmelere sahne olmuştur. Tek partili siyasal sistemden çok partili politik 
hayata geçmiş, ulaşım imkânları rahatlamış, makineli ziraat yaygınlaşmış, 
barajların yapılması, nüfus artışı, toprak insan dengesinin bozulması, kitle 
iletişim araçlarının yaygınlaşması, eğitim imkânlarının artması ve köyden kente 
göçün hızlanması gibi değişmeler; Türkiye’nin bütününde önemli sosyal, 
ekonomik, politik ve kültürel değişmelere neden olmuştur.                     
(Doğramacı, 1993; 7). 

Aynı yıllarda Türkiye’deki eğitim sistemine baktığımızda; Çok amaçlı okul 
deneyimleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinin açılması ile orta öğretimi tek 
kanatlı hâle getirme çabaları, dönemin eğitim alanındaki yenilikleri arasında 
sayılabilir. 

Ayrıca 1950’lerde nüfusun giderek artması ve genç nüfusun sayıca fazla 
olması, kitle iletişim araçlarının artarak radyo ve 1969’da TRT’nin yayına 
başlaması gençlerin dünyaya ve dünyadaki kültürel sanatsal ve siyasi olaylara 
bakış açısını değiştirmiştir. Türk toplumu dünya popüler müziğinde hâkim olan 
caz ve tango akımından etkilenmeye başlamış, 1950’lerde dünya gençliğini 
etkileyen Elvis, Beatles gibi starlar ve onların yaptıkları müzik, Türk gençliğini 
de etkilemiştir. 1960’lara doğru ise en popüler müzik türü, tangolardır. 

Ayrıca köyden kente göçün artması nedeniyle büyük kentlerde köy ve kent 
kültürünün bir sentezi olan ara bir kültürün oluşması “Arabesk” diye 
adlandırılan bir türün ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Dönemin müzik eğitimi açısından önemli olaylarına baktığımızda; 

– 1940 da 3929 sayılı kanunla Devlet konservatuvarları kuruluşu 

– 1949 yılında Askerî Mızıka Meslek Okulunun kurulması 

– 1950 yılında İstanbul’da ilk müzik seminerinin açılmasını sayabiliriz. 

Mesleki müzik eğitiminde yapılan bu atılımların yanı sıra; genel müzik 
eğitimine baktığımızda ise, ilki 1939’da toplanan millî eğitim şurasında alınan 
kararla ki bu karar 1949 Orta Öğretim Programı’na yansımıştır.” Ders dışı 
zamanlarda da öğretmen tarafından ‘serbest çalışma’ adı altında öğrenciye plak 
ve radyoda kıymetli sanat eserlerinin” dinletilmesi ve ayrıca öğretmen 
tarafından öğrenciye anlayabileceği dilden “kısa izahat” verilmesi şeklinde ilk 
defa müzik dersinin de ders dışı faaliyetler arasında yerini aldığını görmekteyiz. 

1936 yılında Türk Dil Kurumu’nun başlattığı, Türk dilini geliştirme ve 
dilimizdeki yabancı sözcüklerinin yerine öz Türkçelerinin getirilmesi 
çalışmaları 1943 II. Millî Eğitim Şurası’nda da gündeme gelmiştir. Ana Dili 
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Komisyonu’nca hazırlanan “Ana Dilinin Öğretimi Raporu”nun 3. maddesinde 
öğretmenler için yardımcı kitaplar ve yayınlar bölümünde  

“Yurdun her tarafındaki okullarda şimdilik yalnızca ortaokullarda talebeye 
örnek şive ve telafuz öğretmek maksadıyla hususi gramafon plakları 
yaptırılması da Türkçe öğretiminin verimini arttıracak tedbirler arasına 
girebilir. Bu plaklara en iyi diksiyon ile şiirler, şarkılar, nutuklar, hitabet 
numuneleri doldurulur.Bu hususta radyodan istifade edilmesi de 
düşünülebilir.” (MEB, 1991; 42) şeklinde karar alınmıştır. Alınan bu karar ise 
ancak 1949 Ortaokul Müfredat Programı’na: 

“Müzik öğretmeni okulunda çocukların seviyelerine uygun plaklardan 
mürekkep bir diskotek kurmakla ödevlidir.” 

“Musiki öğretmenleri, öğrettikleri şarkıların güftelerini yazdırıp söyletirken 
imla, telaffuz, diksiyon hususlarında bir Türkçe öğretmeni gibi dikkatli olmaları 
lazım geldiğini hiçbir zaman unutmamalıdırlar.” şeklinde yansımıştır. (MEB, 
1991; 42). 

1952 yılında ise ilk kez, bugünkü öğretim programı anlayışına yakın bir 
müzik dersi öğretim programı lise müfredat programı içine alınmıştır. 

 1960-1980 Arası 

60’lı yıllarla birlikte hızla kabuk değiştirmeye devam eden Türk toplumu 
birçok değişimin getirdiği bunalımları bir arada yaşadı. Yoğun çelişkiler ve 
çatışan taraflar, hızla çözülen eski toplumsal çerçeve içinde giderek iç savaşa 
dönüşen koşullarda zıt kimliklere büründü. (Güleç, 1992; 30) 

1978’den sonraki korkunç enflasyonla birlikte piyasada aşırı bir mal 
bollaşması olduğu ve kitlelerin tüketim istekleri ile harcama güçlerinin arttığı da 
açıktır. Bu süreç sonunda popüler kültür ürünlerinin asıl alıcısı, tüketicisi 
konumundaki çalışan sınıf ve kesimlerde küçük burjuva yaşam biçimine bir 
özlem ve özenti uyandığı söylenebilir.(Oktay, 1994; 25). 

Eğitim müziği alanına gelindiğinde ise, TV’nin yaygınlaşmasıyla birlikte 
TRT çocuk programlarında şarkı öğretimi hiçbir zaman eksik edilmemeye 
başlandı. 80’li yıllarda TRT’nin ilk çocuk korosu, müzik öğretmeni Sevim 
Ünal’ın yardımıyla 63 öğrenci ile Ankara Radyosu’nda çalışmalara başladı 
(Yurga, 2002; 55). 

Ayrıca, yine 70’li yıllarda eğitim müziğimize blok flütün girmesiyle VII. 
Millî Eğitim Şurası’nda ele alınan kararla lise müfredat programlarının yeniden 
düzenlenmesi gerektiği ve 1971 Orta Dereceli Okullar Müzik Programı’na 
uygun olarak bir müzik kitabı oluşturulması kararı alındı. (Tebliğler Dergisi, 
1971). 
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Aynı yıllarda kültür işleri ve Güzel Sanatlar Komisyonu tarafından 
hazırlanan raporun genel öğretim kurumlarında müzik öğretim ve eğitimi 
bölümünden ilk öğretmen okullarında blok-flüt eğitimi konusuna önem 
verilmesi gerektiği genel kurulca kabul edilmiştir. (MEB, 1961). 

O yıllarda yine TV’nin gitgide etkisinin artması ve halkı etkilemekte olan 
Arabesk müzik kültürünü önlemek amacıyla yine 1971 Orta Dereceli Okullar 
Müzik Programı’nın “çalgı çalışmaları ve çalgı toplulukları” bölümünde bir 
önlem niteliğinde: 

“Piyasada yaygın olan geçici bunalım müziklerinin ve hafif müzik 
topluluklarının okullarda aynı biçimde etkinlikte bulunmalarına izin 
verilmemelidir. Bunların okullarımız getirdiği dağarcık, müzik zevki ve anlayışı, 
müzik yapma tarzı ve giderek hayat görüşü eğitsel olmaktan uzaktır.” şeklinde 
karar alınmıştır. 

1974’ten bu yana uygulanan Orta Okul Müfredat Programı’nda ise zorunlu 
müzik dersine ek olarak yine ilk defa koro, çalgı ve çalgı toplulukları adıyla 
seçmeli derslere de yer verilmeye başlanmıştır. (Uçan, 1997; 51) 

Dönemin diğer müzik eğitimi alanındaki yeniliklerine göz atmak gerekirse 
1970 yılında üniversitelerin bazı bölümlerinde seçmeli müzik derslerini yer 
almaya başlaması, yine aynı yıl Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü’nün 
kurulması ile birlikte başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyük illerimizde 
operaların açılmaya başlamasını sayabiliriz.  

 1980’den Günümüze (2007) 

80’lerle birlikte TV’lerin ve özel radyoların patlaması, Türkiye’de özellikle 
genç nüfus arasındaki beklentilerin ve özlemlerin olduğu kadar bunların ifade 
ediliş biçimlerinin de farklılaştığını açıkça gösteriyordu. Bu radyolardaki 
kullanılan dil ve biçim, dinleyici çevresi son derece amorf olduğundan değer 
yargılarının protestosuna ya da doğrudan reddine bir yöneliş olduğunu kanıtlar 
niteliktedir. Yayınlarda gerek şarkıların, gerek dinleyici mektuplarının, 
içerikleri, varlıklı-yöneten kesim üyelerinin beklentileriyle, yoksul-bağımlı 
kesimlerin beklentilerinin örtüşmeye başladığını, kültürel değerler arasındaki 
geçişimin hızlandığını, sınıfsal aidiyet öğesinin zayıfladığını ortaya koyuyordu. 
(Oktay, 1994; 25). 

Kitle iletişim araçlarının artması, bilgisayar ve internetin yediden yetmişe 
herkesin vazgeçilmezleri arasında yer almaya başlamasından, Türk popüler 
müziği de nasibini almış, dünyadaki pop müzik akımları Türkiye’deki yeni nesil 
müzisyenleri de etkilemiştir. Önceleri yabancı bestelere Türkçe söz yazma 
şeklinde başlayan bu akım, daha sonra, yerini hafif batı müziği ile Türk halk 
müziğinin kaynaştığı yeni ve özgün bestelere bırakmıştır. Bunun yanı sıra, 
büyük bir müzik piyasası oluşmuş, Türkçe sözlü pop müzik altın çağını 
yaşamaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak da 24 Mayıs 2003’te Riga’da 
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Türkiye ilk defa yıllardan beri katılmakta olduğu Eurovizyon Şarkı 
Yarışmasında birinciliği yakalamıştır. 

Uluslararası yayın yapan televizyonlarımız artmış, müziğimiz artık tüm 
dünya tarafından rahatça dinlenilebilir hâle gelmiştir. 

Döneme Müzik Eğitimi Açısından Baktığımızda: 

– 1982 yılında, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Yasası ile konservatuvarların 
üniversiter yapı içerisine alındığını, 

– 1970’li yıllara kadar, CSO tek profesyonel orkestrayken, 90’lı yıllarla 
beraber, pek çok büyük ilimizde senfoni ve operaların kurulduğunu görmekteyiz. 

Dönemin genel müzik eğitimi politikasına baktığımızda, en önemli atılımın 
1989 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol önderliğinde, Anadolu 
Güzel Sanatlar liselerinin açılmasıyla yapıldığını söyleyebiliriz. Bu sayede 
gençlerimiz daha erken yaşlarda meslekî müzik eğitimine başlama imkânı 
bulmuşlardır. Sayıları ise günümüzde 57’ye ulaşmıştır. 

90’lı yıllarla birlikte Türk müziğinden yararlanmanın en ideal yol olduğu 
düşünülerek uygulamaya girişildi. (Yurga, 2002; 55) 

1989 yılında XII. Millî Eğitim Şurasında: “Sanat tarihi ve müzik dersleri 
programlarının, Türk ve İslam sanatları bilgisini de içine alacak ve sanat 
kültürü kazandıracak şekilde yeniden geliştirilmesi” şeklinde karar alınmıştır. 
(MEB, 1991). 

 Bu karar, 1991 Orta Öğretim Programı’na “Seçmeli Müzik Programı’nın 
amaçları içerisinde “Türk Müziği Bilgisiyle Batı Müziğinin ve Millî 
Müziğimizin Bilgisi” dersleri adı altında yansımıştır. 

SONUÇ 

Görülüyor ki, her ülkede ve her toplumda olduğu gibi, Türkiye’de de 
toplumsal kültürel değişimler sanatsal hayatı doğrudan etkilemiştir. Bu 
toplumsal kültürel değişim sürecinin en hızlı yaşandığı dönem olan Cumhuriyet 
Türkiyesi’ne baktığımızda ise Cumhuriyet’le birlikte başlayan kültür ve eğitim 
reformlarına egemen olan politikaların bütüncül kalkınma stratejilerinden 
kaynaklandığını, görmekteyiz. Yani sanat, Cumhuriyet’le birlikte hatta en başta 
olarak kalkınma politikaları arasında yerini almıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana ana konumuz olan müzik 
ve müzik eğitimi alanındaki reformlara baktığımızda, yapılan atılımların 
çoğunun genellikle cumhuriyetin ilk çeyreğinde yapılmış olduğunu, daha sonra 
yapılan çalışmaların ise bu temeller üzerine yapılandırıldığını söyleyebiliriz. 
Bunun yanı sıra, Türk halkının çok sesli müzik ile geleneksel müziğimiz 
arasında gidip geldiğini, bu iki müzik türünün dönemlere göre müzik eğitiminde 
de kullanıldığını görmekteyiz. 
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Cumhuriyet’le Atatürk’ün önderliğinde başlayan çağdaşlaşma süreci 
içerisinde onun sanat anlayışının toplumcul bir sanat olduğu bir gerçektir.  

Atatürk sanatın toplumun malı sayılmasını, toplumu geliştirecek bir güç 
durumunu kazanarak, gerçek ulus ve cumhuriyet için sürekli yaşamaya 
yarayacak kaynaklardan biri olmasını önermiştir. (Tarlakazan, 2003;30) 

Cumhuriyet’le başlayan ve 80 yılı aşan yeni dönemin kültür politikalarının 
mutlak bir gelişim gösterdiği ve TV’nin ve medyanın gençler üzerindeki 
olumsuz etkilerine rağmen, müzik ve müzik eğitimi adına günümüze kadar 
yapılanların hiç de azımsanmayacak şeyler olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Günümüzde yaşanan bunca olumsuzluklara rağmen şüphesiz ki 
çocuklarımıza ve gençlerimize yaşamdan zevk alabilecekleri bilincini vermek, 
yaşamın güzel ve anlamlı yönlerini gösterebilmek, müziğin birleştirici yönünü 
kullanarak Türkiye’nin gelecekteki müzik politikasını bu yönde şekillendirmek 
temel amacımız olmalıdır. 
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