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MÜZİĞİN KİŞİSEL-TOPLUMSAL-ULUSAL-ULUSLARARASI 
İŞLEVLERİ ÜZERİNE 

 ERDAL, Gülşen Göksel 
       TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

İnsan oğlunun var olmasından bu yana insanlık tarihi ile yaşıt olduğu kabul 
edilen müzik; yapısında birçok önemli işlevi barındırır. “İnsanın içinde yaşadığı 
çevrede kaynağı, türü, işlevleri değişik çeşitli müzikler vardır. Çeşitli öğelerden 
oluşan müziksel çevre, içinde yaşayan insanla birlikte sürekli bir oluşum, 
değişim ve gelişim hâlindedir.” (Munch, 1990). Hayatın her döneminde, 
müziğin; eğlenme, dinlenme, eğitim ve haz aracı gibi değişik duyguları tatmin 
etme ve dile getirme özelliğinin yanında bilimsel, sanatsal ve kültürel işlevleri 
olduğu bilinmekte, bu durum müziği insanlık sosyolojisinde önemli bir yere 
taşımaktadır. Müzik sanat dallarından biri olmakla birlikte, bireyin kendini ve 
becerilerini geliştirmesi için bir araçtır.  

Müziğin Amacı 

Bilim anlamıyla müzik; fiziksel olarak seslerin arasındaki ilişkinin 
matematiksel olarak ortaya konması yani kısaca müzik-matematik ilişkisini 
içerir. Kültür anlamında ise müzik, toplumun bir üyesi olarak bireyin kültürel 
yaşantısında önemli bir yer edinmiştir. Her toplumun müzik geleneği kültürünü 
ifade eder ve genel kültür ortamı içinde hak ettiği yeri bulur. Sanatın önemli bir 
dalı olan müzik, insanın kendini biçimlendirme çabasında önemli yer tutmuş, 
bireyin eğitiminde ve bulunduğu topluma uyumunda etkin bir rol oynayarak, 
toplumların gelişmişlik göstergesi olarak önemsenmiştir (Göksel Erdal, 1998). 
Müzik sanat anlamında ise sanat dallarından biri olmakla birlikte, bireyin 
kendini ve becerilerini geliştirmesi için bir araçtır. Müzikle ilgilenen kişi, diğer 
akademik, kültürel ve sosyal alanlarda daha başarılı olmakta, kendine olan 
güveni artmaktadır. Lehr (1998), müzik eğitimi sürecinde öğrencilerin diğer 
konu ve derslerdeki başarısına dikkat çekmektedir.  

Müziğin İşlevleri 

Müzik, insan yaşamının her evresinde yer aldığından günlük yaşamdaki 
insan-çevre etkileşimleri gibi karmaşık ve çok yönlü işlevlere sahiptir. Müziğin 
işlevlerini daha geniş bir bakış açısıyla ele aldığımızda; 

* Kişisel işlevlerin içeriğinde eğitim, iletişim ve sağaltım işlevinin yer aldığı 
söylenebilir. *Toplumsal işlevlerin içeriğinde ise bireyin sosyalleşmesini, 
dolayısıyla kültürleme yoluyla içinde yaşadığı topluma ilişkin aidiyet 
duygusunun gelişmesini içerdiği görülebilir.  
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* Müziğin ulusal ve uluslararası işlevlerini ise birbiriyle iç içe geçmiş ve 
bütünü oluşturmuş sistemler olarak ifade etmek mümkündür. 

Uçan (1996), müziğin insanın bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve 
eğitimsel yaşamında çeşitli görevler üstlenip; bu alanlarla ilgili işlevselliğe 
sahip olduğunu belirtir. Müziğin işlevlerini daha geniş bir bakış açısıyla ele 
aldığımızda ise müziğin sağaltım işlevi, ulusal-uluslararası işlevi, iletişim işlevi 
gibi pek çok işlevsel boyutu olduğunu görmekteyiz. 

1. Müziğin Bireysel İşlevleri 

Müzik, bireyin kimlik kazanmasında ve kişilik geliştirebilmesinde önemli rol 
oynar. Müzik yoluyla birey, gerekli davranış değişikliklerini kendi yaşantısı 
yoluyla kazanır. Bu kazanımlar istendik davranış değişikliği ile sağlanır. 
Müziğin ve müzik eğitiminin insan beyninde gerçekleşme sürecine ilişkin 
nöromüzikal alanda yapılan araştırma bulgularına göre şu önerilerde 
bulunmuştur: 

– İnsan beyni müziğe tepkide bulunma ve katılma yeteneğine sahiptir.  

– Beynin müziksel işlevleri doğumla birlikte başlar ve yaşam boyu devam 
eder.  

– Erken yaşta başlayan ve devam eden müzik eğitimi beynin müziksel 
işlevlerinin düzenlenmesine katkıda bulunur.  

– Beynin müziksel işlevleri beyinde geniş bir alana yayılmış kapsamlı bir 
sinir sisteminden oluşmakla beraber özelleşmiş bölgelere de sahiptir: Bilişsel 
Ögeler, Duyuşsal Ögeler, Motor Ögeler (Hodges, 2000).  

Müziğin bireysel işlevlerinden bazıları şöyle sıralanabilir:  

1. Bireyin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimine ve bu alandaki bilişsel, 
duyuşsal ve devinişsel yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunur. 

2. Bireyin devinimlerini dengeleme, devinimlerdeki ritimsel akışı düzenleme, 
bireyin devinimlerini denetleme yeteneğini geliştirme, böylece bireye doğru-
dengeli-rahat-yeterince gevşek ve yumuşak bir bedensel duruş ve deviniş 
kazanır. 

3. Müzik yoluyla birey Maslow’un gereksinimler hiyerarşisinde en üstte yer 
alan bireyin kendini tanımasına, kendine güvenini artırmasına, kendini 
kanıtlamasına yani “kendini gerçekleştirmesini” sağlar. 

4. Bireyin rekreatif etkinlik olarak zamanını zevkli uğraşılarla 
değerlendirmesine olanak tanır. 

5. İş, çalışma ve üretim yerlerindeki tekdüzeliği giderme, tinsel/tensel 
yorgunluğu azaltma, çalışma zevki ve sevinci yaratma, başkasıyla gereksiz yere 
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konuşmadan alıkoyma, başkasını rahatsız etmeme; böylece bireyde düzenli, 
etkili, verimli ve mutlu bir çalışma alışkanlığı oluşmasına katkıda bulunur.  

6. Bireyin içinde yaşadığı doğal, toplumsal ve kültürel çevreye duyarlılığının 
artmasına, gelişmesine ve derinleşmesine olanak sağlar.  

7. Bireyin çalışma, iş yapma, yaratma, disiplin, sorumluluk, başarı, güven, 
coşku, beğeni, sevgi duygularını uyandırma-geliştirme-kökleştirme-
zenginleştirme-derinleştirmeye olanak tanır” (Uçan, 1996).  

Müzik Eğitimi, bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel 
davranışlar kazandırma ya da, bireyin (müziksel) davranışlarında kendi 
yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel değişiklikler oluşturma sürecidir.  

Uçan (1996) kişisel işlevler içinde ele alınabilecek eğitsel işlevleri dört 
başlık altında incelenmiştir:  

1. Eğitim boyutu olma; Müziğin eğitsel amaçlara hizmet etmesi,  

2. Eğitim aracı olma; Müziğin eğitim aracı olma işlevi, eğitimde-öğretimde 
müziğin gücünden, etkisinden ve katkısından yararlanma; dersler, üniteler, 
konular işlenirken bunlar ve kişiler arasında müzikle bağlantı sağlama ve belirli 
sonuçlara ulaşmak için müziği kullanma,  

3. Eğitim yöntemi olma; Müziğin eğitim yöntemi olma işlevi, esas olarak, 
eğitimde-öğretimde bir dersi, üniteyi, bir konuyu öğrenmek/öğretmek ya da 
işlemek için bilinçli olarak seçilen ve izlenen müziksel yol olması, 

4. Eğitim alanı olma; Müziğin eğitim alanı olma işlevi, esas olarak eğitimde-
öğretimde müziğin kendine özgü bir konu veya çalışma çevresi olma.  

Bireylerin ve toplumun müziksel ihtiyaçlarının karşılanması birbirine bağlı 
bir çok ekonomik faaliyetin doğmasına yol açmaktadır. Bu faaliyetler 
ekonominin tüm aşamalarında belirgin bir biçimde izlenebilir. Halkın müzik 
bilgisi ve beğenisi müzik ürünlerine vereceği ekonomik destek bakımından 
önemlidir. Müzik eğitimi sayesinde; çocukların kendilerini ifade etme ve 
yaratıcılıkları, hareket ve ritmik yetenekleri, estetik duyguları, kültürel 
birikimleri, dil becerileri, bilişsel ve analitik düşünme becerileri ve sosyal 
becerileri gelişir. (Scott, 1999). 

 Kişisel İşlevler içerisinde yer alan müziğin sağaltım işlevi ise şöyle 
sıralanabilir: 

1. Müzik, zaman içinde hareket etmeyi geliştirerek, zaman yönünden düzenli 
bir davranış geliştirir. 

2. Müzik yetenek yönünden düzenli bir davranışa olanak hazırlar. 

  a. Müzik cevap düzeylerine göre davranışın düzenlenmesine olanak 
hazırlar. 
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b. Psikolojik cevap düzeylerine göre davranışın düzenlenmesine olanak 
hazırlar. 

3. Engelli kişiler için kendini ifade etme olanağını verir. 

4. Müzik bireyin, kendisine ve başkalarına karşı kabul etmesine fırsat verir. 

 a. Toplumda benlik yönünden davranış gelişimini sağlar. 
 b. Başkalarıyla iletişimi geliştirerek, davranış gelişimini destekler. 

5. Müzik, sözlü ve sözsüz olarak sosyal etkileşim ve iletişimi geliştirir. 

6. Müzik, sosyal yönden toplumda işbirliği ve yarışma duygularını destekler. 

7. Müzik, sosyal becerilerin öğrenilmesine olanak hazırlar. Bu beceriler 
toplumun içinde akran gruplarında kabul görmeyi ve toplum tarafından 
onaylanan kişisel davranış kalıplarının öğrenilmesine olanak sağlar. 

2. Müziğin Toplumsal İşlevleri  

Müzik, diğer sanat dalları gibi toplumun isteklerini anlatarak, toplum içinde 
yaşayan sosyal özlemleri biçimlendirir. İnsanlar arasında ortak bilinç ve 
dayanışma oluşturarak, toplumsal birliğe hizmet eder ve böylece toplumsal 
iklimi yansıtır. 

Bir toplumun müzik yaşantısı toplumsal, kültürel, eğitsel ve ekonomik 
koşullardan etkilenir. Müzik yaparken müziğin kurallarına uymak, o toplumsal 
yapı içindeki sisteme göre davranmayı içerir. Müzik yoluyla toplumsal ilişkiler 
yaşanır (Günay, 2006). Müzik, toplumu oluşturan bireyler arasındaki 
etkileşimleri, toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyip, toplumsal ve 
toplumlararası anlaşma, dayanışma, paylaşma ve kaynaşmayı sağlar. Bir 
milletin gelişmişlik düzeyini belirlemede müzik, önemli bir göstergedir. 
Toplumsal bir olgu olan müziğin geldiği nokta, toplumun geldiği noktayla 
paralellik gösterir. Toplumun yaşadığı müziksel ortam genel kültür düzeyinin 
ifade edilmesine ortam tanır. 

Kültür bilinçli ya da bilinçsiz olarak edinilen maddi – manevî aktarımlardır. 
Tarih boyunca yapılan savaşların genel bir deyişle bir anlamda ekonomik yönü 
diğer taraftan ise kendi kültürünü başka yerleşim alanlarına yaymak ve bu 
alanlarda söz sahibi olmak tarzında ifade edilebilecek iki temel kaynağı olduğu 
söylenebilir. Eflatunun (Platon) ise bir milletin değiştirilmesinde, savaş yerine 
kültürünü değiştirmenin daha etkili olduğunu söylemiştir. Kültür eylem katılım 
ve çağdaş dünyanın yeniden yorumlanması demektir. Müzik kültürünün 
gelişmesi ve yükselmesi ise çağdaş dünyayı müzik yoluyla daha iyi tanımak ve 
müzik aracılığıyla daha iyi yorumlamaktır. 

Müzikli etkinlikler, bireyin toplumsallaşmasını kolaylaştırıp hızlandırır. 
Müzik yapılan grup çalışmalarına katılma, grubun üyesi olma, grubun içinde 
dikkati çekme, gruba kendini kabul ettirme, grubun içinde toplumsal güven 
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kazanma gibi aidiyet duygularının vb. geliştirmesi ile müziğin toplum içindeki 
temel işlevleri yerine getirilmiş olur. Müzik sayesinde bireyler arasında, birlikte 
müzik yapma yoluyla, etkileşme, işbölümü-yardımlaşma-dayanışma-uyuşma-
paylaşmayı geliştirip güçlendirme, sağlanır ve birlikte çalışma sırasında 
bireylerin sorumluluk sahibi olmaları yönünde katkıda bulunarak, sorumluluk 
bilincini geliştirir (Uçan, 1996).  

Erol, müzikte toplumsal etkileşimi “Müzik toplumsal etkileşimle var olan ve 
insanlar tarafından insanlar için yapılan öğrenilmiş bir davranış” şeklinde ortaya 
koymaktadır (Kaplan, 2005). 

Lull (2000), müzik türlerinin toplumsallaşma üzerindeki etkilerini şöyle 
sıralamaktadır: 

* Müzik bir harekete destek ister veya yaratır, 

* Bir hareketi destekleyen kişilerin değer yargılarını güçlendirir, 

* Bireyleri belli bir hareketin içine çeker, 

* Eylem yoluyla sosyal sorunlara çözüm önerir, 

* Sosyal problemleri duygusal ifadelerle dile getirir. 

Kültür, yaşamı anlama ve ona yön verme yöntemidir (Kaplan, 2007). Bir 
kültürün müziği; müzik dinleme davranışları müzik icra edilen ortamlar, 
müziksel icranın etkileri, müziğin diğer sanatlarla olan ilişkiler ve müziğin 
kültür ile olan etkileşimini ortaya koyar. Müzik türleri ve müziğin dile geldiği 
bağlamlar bir kültürden diğerine farklılık gösterir. Kültürel kimliğin ve kişiliğin 
oluşmasında, korunma ve geliştirilmesinde müziğin işlevi yadsınamaz. Müzik 
bir kültür öğesi olarak, içinde oluşup biçimlendiği kültürün (yaşama biçiminin) 
özelliklerini taşıyarak, bir anlamda kültür aktarımını gerçekleştirerek insanın 
kültürel yaşamında geçmişten günümüze ve geleceğe yönelerek dün, bugün, 
yarın sürecinde “geçmiş” ile “gelecek” arasında bağ kurar. Müzik kültürü 
toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun genel kültür yanında kazandığı müzik 
sanatına ilişkin bilgi, beceri, tutum ve müzik ortamlarında geçerli ahlak kuralları, 
gelenekler ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür (Günay, 2006). 
(Uçan, 1996). 

Bireyleri ve toplumları biçimlendirme, değiştirme ve geliştirmede eğitim en 
etkili süreçtir. “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı 
olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972). Müziğin 
insan davranışını yönlendirme ve yönetme gücü kitlelerde ortak bilinç 
oluşturmayı sağlar. Müzik, kimliği oluşturan kültürü simgelediğinden davranış 
biçimleriyle dışa vurulur birey ise bunları paylaştığı anda müzik 
toplumsallaşmayı sağlar (Kaplan, 2007). Erol’a göre müzik toplumsal 
etkileşimle var olan ve insanlar tarafından öğrenilen bir davranıştır. Çin filozofu 
Konfüçyüs, kişiler ve toplumlar üzerinde müziğin etkisini: “Bir milletin mutlu 
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ve ahlaklı bir şekilde idare edilip edilmediğini anlamak isterseniz o memleketin 
müziğini dinleyiniz. Müzik devlet kurar, devlet yıkar.” şeklinde ifade etmiştir. 
Eski Yunan filozoflarından Eflatun ve Aristo da müziğe büyük önem vermiş, 
gerek özgür insanın yetişmesinde eğitimde, gerekse şehir devletinin yönetimi 
düzeninde müziğe düşen rolü araştırmış, incelemişlerdir.  

Gelişmiş toplumlarda sanatın, müziğin, ne kadar önemli olduğunu bilen 
Atatürk’ün bu konu ile yıllarca ilgilenmesi, toplumsal kalkınmadaki önemini 
sözlerinde vurguladığı bilinmektedir. Sanat eğitimi ve onun önemli bir kolu 
olan müzik eğitimi, demokratik ve çağdaş ülkelerde önemli bir yere sahiptir. 
Yaşamdaki çeşitli dalgalanmalar, müzikte de kendini gösterir. Müziğin, insanlar 
ve toplumlar üzerindeki etkisi olumlu veya olumsuz olabilmektedir. Toplumu 
geliştirme ve güçlendirmede, müziğin etkisinden olumlu şekilde yararlanmada, 
kitle iletişim ve eğitim kurumlarının eğitici, düzeyli müzik konusunda 
göstereceği titizlik önemlidir (Öz, 2000) 

Müzik eğitimi, bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel 
davranışlar kazandırma ya da bireyin (müziksel) davranışlarında kendi yaşantısı 
yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel değişiklikler oluşturma sürecidir.  

Müzik, hem bireysel hem de toplumsal kültürü ve kültürel özellikleri 
oluşturur, geliştirir, çeşitlendirir, zenginleştirir. Ayrıca kültürel unsurların 
paylaşılması, korunması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli rol oynar. 
Çeşitli kültürler arası ilişkileri (gerek birey, gerekse de toplumsal açıdan) 
geliştirir, pekiştirir, güçlendirir. Çeşitlendirip zenginleştirerek; kültürel kimliğin 
ve kişiliğin oluşmasında, korunma ve geliştirilmesinde toplumsal iletişime, 
etkileşme, anlaşma, birleşme, dayanışma, kaynaşma ve bütünleşmeyi 
kolaylaştırma-hızlandırma-güçlendirme-pekiştirme, işlevlerini toplumsal bir 
görev olarak müzik yerine getirir. 

3. Müziğin Ulusal ve Uluslararası İşlevleri  

Müzik bir dildir. Farklı yörelerden, farklı bölgelerden, farklı ülkelerden, 
farklı kıtalardan, farklı topluluklardan, farklı toplumlardan, farklı uluslardan; 
kısacası, farklı kültürlerden farklı insanların buluşabildiği bir dildir. Ulusal 
duygu, düşünce, tasarım ve izlenimler oluşturması; oluşan ulusal duygu, 
düşünce, tasarım ve izlenimleri geliştirmesi, doğa, yurt, insan, toplum, ulus 
sevgisini toplumu oluşturan birey, küme, kesim, kurum ve kuruluşlar arasında 
yaygınlaştırması, ulusal birliği simgelemesi (ulusal marşlar, ulusal birliği 
simgeleyen müziklerdi.) ile müzik ulusal işlevlerini yerine getirir (Uçan, 1996). 

 Sanat açısından bakıldığında müzik, seslerin belli kurallar ve amaçlar 
doğrultusunda estetik olarak birleştirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Müzik, bu 
yönüyle de evrensel kabul edilebilir. Müziğin, insandan insana uzanan evrensel 
bir dil olması, dili, dini ayrı insanları aynı ezgide birleştirecek güce sahip olması, 
ona, diğer sanat dalları içinde ayrı bir yer, farklı bir ayrıcalık vermiştir. Müzik, 
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uluslararası ilişkilerin kurulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini 
kolaylaştırarak; dostluk, iş birliği, kardeşlik, barış ortamının oluşup gelişmesine 
olanak sağlama yönleriyle ise uluslararası işlevlerini ortaya koyar (Uçan, 1996). 

Müzik, gündelik yaşam içinde eğlence aracı işlevi görmesinin yanı sıra, 
dünyada yayılan küreselleşme olgusu ile, kitle kültürünün ulusal kültürlerle 
etkileşimini de ortaya çıkarmıştır. Geleneksel ve ulusal müzik kültürü unsurları, 
ve birbirleriyle etkileşimleri müzik kültüründe yerel ve küresel dinamikleri iç 
içe geçirmiştir.  

Küreselleşmenin yükselişiyle dünyada kimlik kavramı farklı kültürlerin bir 
arada var olmasını, farklılığı ve çeşitliliği kabullenmeyi, bir diyalog ortamı 
oluşturma gereksinimine neden olmuştur. Müziğin küreselleşme içinde zengin 
ve karmaşık bir alan olması ulusaldan uluslararası işleve geçiş sürecini 
başlatmıştır.  

Bascom (Kaplan, 2007)’a göre halk bilimdeki işlevsel çözümlemelerden 
yola çıkarak müziğin bir ulusun kültürel yapısı içindeki işlevselliği: 

* Müziğin rekreatif amaçlı olarak eğlenme-eğlendirme işlevi, 

* O ulusa ait değerlere, toplum kurumlarına ve törelere destek verme işlevi, 

* Kasıtlı kültürleme şeklinde de ifade edilen gelecek kuşaklara aktarım 
yapma yoluyla eğitimsel işlevi, 

* Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak için kaçıp kurtulma 
mekanizması ile insan ruhunu sakinleştirme özelliği şeklinde 
ifadelendirmektedir. 

Müzik yoluyla, kültürel etkileşim ve kaynaşma toplumları ortak bir beğeni 
ve tarz altında birleştirir. Festivaller, müzik etkinlikleri gibi kültürel oluşumlar 
müziğin geniş kitlelere ulaşmasını ve birlikte tek bir olgu kavramı altında 
birleşmeyi sağlar. Millî ve manevi duyguları harekete geçirici özelliği olan millî 
marşın, bir toplum için önemini belirtir. Müzik birleştirici yapısıyla, birlik 
duygusunu ve ulus olma bütünlüğünü içinde barındırır. Örneğin ulusal 
bayramlarda toplumsal coşkunun müzik yoluyla pekiştirilmesi en etkili 
yöntemdir. Yine uluslararası spor karşılaşmalarında, taraftarların sporun 
coşkusuna katılmanın en kolay yolu olarak takımlarını desteklemek amacıyla 
müziği kullanmaları da müziğin uluslararası alandaki işlevlerindendir.  

Geleneksel değerler ile çağın öngördüğü değerler arasında köprü olma 
görevini en etkili biçimde sağlayan müzik, bu işlevini bir ulusun diğeriyle olan 
iletişimini, etkileşimini ve uyumunu ortaya koyma anlamında ise ulusaldan 
evrensele, özelden genele karşılıklı ilişkileri düzenleyen bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  
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Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
olan ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK, her konuda olduğu gibi müzikte de 
çok önemli atılımlara imzasını atmıştır. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” 
söylemiyle yeni kurulan Cumhuriyet’in, Türk ulusunun her yönüyle dünya da 
kabul görmesini sağlayacak özelliklerini ortaya koyacak atılımlarla Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tüm dünyada barışsever bir kimlikle tanınmasını amaçlamıştır. 
Kültürel kimliğin ana unsurlarından olan müziğin tüm bu işlevlerini yerine 
getirebilmesi, toplumumuz ve gençlerimizin eğitimsel açıdan bu öğelerle 
yoğrulmasıyla gerçekleşebilir. Tüm bu görüş ve düşünceler ışığında müziğin 
tüm yaşamınızı tüm işlevselliğiyle kuşatarak güzelleştirmesi dileğiyle… 
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