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ÖZET 

Bugünkü küreselleşme süreci Rönesans’la başlamış, sanayinin gelişmesiyle 
hızlanmış, sonraki gelişmelerle başat duruma gelmiştir. Günümüzde, insanlık 
tarihinde ilk kez toplumlar küresel ölçekte ilişkiler kurmaktadırlar. 

Küreselleşmenin bir yüzünü tek bir dünya hâline gelme eğilimi oluştururken, 
diğer yüzünü farklılaşmanın yükselişi ve parçalanma oluşturmaktadır. 

Kültürel küreselleşmenin yerel kültürler için hem olumlu hem de olumsuz 
yanları vardır. 

Ulus olarak toplum ve devlet, ulusal kimliğin dayanağını oluşturur. Sanayi 
toplumunun insanları yerlerinden etmesi kimlik sorununu ortaya çıkarmıştır. 
Ulusal kimlik sorunu, küreselleşme koşullarında daha da önem kazanmıştır. 

Günümüzde yeni kimlik kalıpları ortaya çıkmıştır ve insanlar artık birden 
fazla kimliğe sahip olabilmektedirler. 

Bu gelişmeler, müziksel köy hâline gelen dünyanın her bucağından 
müziklerin paylaşılabilir olmasını sağlamış; müzik alanına çoklu-kültürel 
müzik/müzik eğitimi anlayışı olarak yansımıştır. Sonucunda müziksel kimlik 
sorunu gündeme gelmiştir. 

Küreselleşmeye karşı tepki olarak müziksel kimlik kapsamında yerel 
müzikler giderek önem kazanmakta; ancak bu gelişmeler müzik programlarına 
yeterince yansımamaktadır. 

Küresel olumsuzluklara karşı koymanın en iyi yolu, küresel bir bilinç ve 
küresel çapta örgütlenmekten geçmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik ders programları, batılılaşma, küreselleşme, 
kültürel kimlik, müziksel kimlik. 

ABSTRACT 

Today’s globalization process begun with the Renaissance accelerated due to 
improvement of industry and became dominant with the following 
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improvements. Today, communities make contacts in global size first time in 
humanity history.  

While becoming as one world is forming a dimension of globalization, rising 
of differentiation and disintegration forms the other dimension of globalization. 

Cultural globalization has both positive and negative aspects for local 
cultures.  

As nation community and state, forms the support of national identity. Due 
to Industrial community set apart the people from their places brought out the 
identity problem. National identity problem has come into more prominence in 
the globalization conditions. 

Today, new identity moulds has occurred and people can have more than one 
identity.  

These improvements provided the music to be shared from the every district 
of the world that had become musical village; reflected to the music field as 
multi-cultural music/music education mentality. As a result of this, the problem 
of musical identity has come into question. 

As a reaction against the globalization local music are coming into question 
increasingly in the content of musical identity; but these improvements doesn’t 
reflect to the music programs.  

The best way to oppose global negativity is global consciousness and to be 
organized in global scale. 

Key Words: Curriculum of music lessons, westernization, globalization, 
cultural identification, musical identification. 

Küreselleşme, Uluslaşma, Ulusal Kimlik, Çokkültürlülük 

Bu bölümün hazırlanışında, büyük ölçüde Cevat Özyurt’un, Küreselleşme 
Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma (Özyurt, 2005) adlı kitabından yararlanılmıştır. 

Küreselleşme 

Küreselleşme teriminin bilimsel literatürdeki kullanımı oldukça yenidir. 
1960’larda kullanılıp, 1990’larda moda bir terim hâline geldi. 

Bu kavramın sosyal bilimlerde 1980’lerde ortaya çıkmasının sosyolojik 
nedenleri 1945 sonrası süreçteki yoğunlaşmadır: BM’nin kurulması, NATO ve 
Varşova Paktı, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, uluslarüstü 
organizasyonlar, uzay çalışmaları, sanayinin bir sonucu olarak risklerin 
küreselleşmesi, 1968 gençlik hareketi, 1989 Doğu Bloğu’nun çöküşü, sermaye 
akışının hızlanması, uydu yayıncılığı ve Internet’in gelişimiyle sınırların 
kültürel açıdan geçirgen hâle gelmesiyle birlikte yeni kimlik mekanlarının 
oluşması. (Özellikle kültüre temellendirilmeden, ulusal sınırlarla 
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sınırlandırılmadan insanlara ulaşabilen uydu yayınları çok önemlidir.) (King, 
1999; 48) 

Küreselleşme bir dünya bilinci olarak düşünüldüğünde en azından 
Hıristiyanlık ve İslam gibi dünya dinlerinin ortaya çıkışı kadar eskidir. 

Bugünkü, insanların ve toplumların küresel ölçekte ilişki kurmaları 
anlamındaki küreselleşme süreci Rönesans’la başlamış, sanayinin gelişmesiyle 
hızlanmış; sonraki teknolojik, ekonomik, toplumsal gelişmelerle başat duruma 
gelmiştir. Böylece insanlık tarihinde ilk kez insanların ve toplumların küresel 
ölçekte ilişkileri gerçeklik kazanmış olmaktadır. 

Bir dünya toplumunun oluştuğu söylenemez. Çünkü küreselleşmenin bir 
yüzünü tek bir dünya hâline gelme eğilimi oluştururken, diğer yüzünü 
parçalanma ve farklılaşmanın yükselişi oluşturmaktadır. Hatta tarihsel sürece 
bakıldığında, “... kültürel türdeşleşmeye doğru bir gidişten çok, tam tersine bir 
gidişten, kültürel farklılaşmaya ve kültürel karmaşıklığa doğru bir yönelimden” 
(King, 1998; 34) söz edilebilir. 

Küreselleşmenin sonuçlarını diyalektik bir süreç olarak değerlendirmek 
gerekir; küreselleşme ve yerelleştirme, homojenleşme ve farklılaşma, 
merkezileşme ve adem-i merkezileşme, çatışma ve çeşitlilik-melezlik 
birbirlerini dışlayan zıtlıklar değil, aynı anda birilikte yanyana vardırlar 
(Schroeder, 2005). Yani küreselleşme karşıtını da getirmiştir ve o yüzden 
küreselleşme yerine glocalization (küyerelleşme) terimleri önerilebilmektedir. 

Küreselleşmenin ulus devletlerdeki toplumsal bağları zayıflatması, bir 
yandan ulusüstü bir kimliğin oluşumuna katkıda bulunurken, diğer yandan 
paradoksal olarak yerel kimliklerin canlılık kazanmasına neden olmaktadır. 

Sonucunda çokkültürlülük ve çok etniklilik yaygınlaşmış, birey 
kurumsallaştırılmış ve bireycilik dünya çapında teşvik edilmiştir.  

Kültürel küreselleşmenin yerel kültürler için hem olumlu hem de olumsuz 
yanları bulunur. Olumlu yanları, tikel kültürlerin yayılması ve yeniden 
üretilmesinde yeni teknolojik araçlar sunmasıdır. Yani yerel kültürleri tümüyle 
yok ettiği görüşü çok doğru görünmemekte; değişerek de olsa varlıklarını 
sürdürmektedirler. Ancak uluslararası dolaşım hâlindeki kültürel ürünlerin % 
60’ının Amerikan kökenli olduğu da unutulmamalıdır.  

Ulus, Uluslaşma, Ulusal Kimlik, Çokkültürlülük 

Modern anlamda ulus düşüncesi ilk olarak16. yüzyıl İngilteresinde ortaya 
çıkmış; Amerikan ve Fransız devrimleriyle meşruluk kazanmıştır.  

Ulus devlette mutlak anlamda tek kültür olduğunu iddia etmek, bir bakıma 
ulus-devletin olanaksızlığı anlamına gelir. Çünkü tarihsel kültürel topluluklar 
hemen hemen bütün ulus-devletlerde vardır ve bunların ulus olarak 
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tanımlanması parçalanmaya yol açabilir. Kaldı ki “Ulusal toplumlarda tek bir 
kimlik yerine çeşitli kimliklerin hoşgörüyle karşılanması, kuşkusuz daha 
demokratik olurdu.” (Güvenç, 1994; 12) 

Ulus olarak toplum ve ulus olarak devlet, ulusal kimliğin dayanağını 
oluşturur. 

“Kimlik, toplumların ya da kişilerin kendileri hakkındaki imgelerinin 
toplamından oluşan bir kavramdır.” (Ünlü, 2007; 36) Bir başka tanımla, “kimlik, 
varlığın kendi kendisini tanımlamasıdır.” (Güvenç, 1994; 9) 

Tarım toplumunda insanlar, yaşamlarını çeşitli alt kültürlere sahip 
topluluklar içinde fazla değişime uğramadan kapalı bir toplum yapısıyla 
sürdürüyorlardı. “Töreler, gelenek, görenekler, kişilerin kimliğini belirliyordu.” 
(Güvenç, 1994; 5) Kimliğin gündeme gelmesini gerektirecek bir durum yoktu. 
Sanayi toplumunda ise malların ve emeğin dolaşımı insanları yerlerinden 
etmiştir ve kimlik sorunu ortaya çıkmıştır. Ulusal kimlik sorunu, bunun ve 
ulusal devlet yapılanmasının sonucu olarak gündeme gelmiş; küreselleşme 
koşullarında daha da önem kazanmıştır. 

Artık bütüncül bir kültürden değil, bir kültür mozayiğinden, yerel 
kültürlerden, dünya kültüründen söz edilmeye başlanmıştır. Bir taraftan yerel 
kültürel gelenekler keşfedilmekte, canlanmakta; diğer taraftan da kozmopolit 
yaşam biçimleri dünyanın dört bir yanında yaygınlık kazanmaktadır. Bu ikili 
süreç, ulusal kültürü tehdit eder olmuştur. Ulusallığın temel niteliklerinden olan 
kültürel bütünlük kaybolmaya yüz tutmuş ya da böyle bir kültürün ulaşılmak 
istenen siyasal bir amaçtan öteye geçmediği, tarihin hiçbir döneminde mutlak 
anlamda var olmadığı fark edilmiştir. 

Uluslar, elektronik, uydu, kitle iletişim yayıncılığının maliyetlerinin yerel 
yayıncılık yapmaya elverecek kadar ucuzlaması; ideolojilerin zayıflaması vb. 
nedenlerle sınırlarını kültürel akışlara karşı eskisi gibi, sıkı bir biçimde 
koruyamaz olmuşlardır. 

1980’lere kadar radyo ve TV yayıncılığına kamu yararı (ulusal yarar) ilkesi 
hakim olmuştur. 1980’lerden sonra kamu yararı yerini kârlılık ilkesine yani 
pazarın, serbest piyasanın koşullarına bırakmıştır.  

Bunun sonuçları şöyle sıralanabilir: 

1. Tüketim ve kitle kültürünün yayılması. 
2. Kültür Emperyalizmi Endişesi. 
3. Yaşam Tarzlarının Küreselleşmesi. 
4. Ulusal Kültür Ve Kimliğin Zayıflaması. 
5. Küresel Sorunlardan Haberdar Olma Ve Küresel Bilinç. 
6. Uzak Yerlerle Haberleşmenin Kolaylaşması İle Yeniden Yerelleşme. 
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7. Ulus Üstü Bölgesel Kimlikler. 
8. Küresel Kültür Çatışmaları. 

Günümüzde yeni kimlik kalıpları ortaya çıkmıştır ve insanlar artık birden 
fazla kimliğe sahip olabilmektedirler: Ulusal, bireysel, kültürel vb. kimlikler. 
İnsan aynı anda hem Türk hem Alman hem Orta Afrika kökenli bir müzik 
topluluğunun tüm dünyadaki hayranlarından biri hem de çevreci hareketin bir 
üyesi olabilmektedir. Ancak ulusal kimlik ana kimliktir. 

Modern ve post-modern kimlikler seçilir ve inşa edilir. Seçme olanağının 
artması kimliği kullanılıp atılan bir tüketim malı hâline dönüştürür. Bir bakıma 
kimlikler artık hiç tamamlanmamaktadır. “... Stuart Hall’un da söylediği gibi, 
insanlar çoklu-kültürel kimliklere sahiptirler. İnsanlar, yaşamları boyunca 
giderek daha çok kimlik edinmektedirler. Bu açıdan, kimlik inşası asla sona 
ermemektedir... Kimlikler asla tamamlanmazlar, asla bitirilmezler.” (King, 
1999; 34, 70) 

Modernleşmenin ve Batılılaşmanın ürünü olan ulusal kültürler, şimdi bir 
anlamda modernleşmenin ve Batılılaşmanın yeni sayılabilecek boyutunu ifade 
eden küreselleşme tarafından çokkültürlülük yönünde değişime uğratılmaktadır. 

Küreselleşen bir dünyada yaşamak kişinin kültürel özellikleri ve hakları 
konusunda yeni bir bilinç kazanmasını da beraberinde getirmiştir. Örneğin, 
Kuzey Amerika’da 1970 ile 1980’li yıllar arasında kendini Kızılderili olarak 
tanımlayan kişilerin sayısı 700,000’den 1.400.000’e yükselmiştir. (Schroeder, 
2005) 

Yerellikle evrensellik arasında hem bir diyalog hem de bir çatışma bulunur. 
Tikellikler farklılıklarını korumak için dışarıya kapanma eğilimine girebilir. Bu 
da dışarıda oluşan zenginlikten yoksun kalması ve sonunun başlangıcı anlamına 
gelir. 

Kültürlerin ve halkların arılığını koruma çabaları, yeni şiddet, 
hoşgörüsüzlük, aşağılama ve sömürü biçimlerini doğurabilmektedir. Batı bir 
anda kültürlerin/medeniyetlerin farklılığını, çokkültürlülüğün kaçınılmazlığını 
keşfetmiş gibidir. Çokkültürlülük anlayışı, farklılık talebinde bulunan 
kültürlerin toplumdan kopması biçiminde değil, toplumsal eşitliklerle kültürel 
farklılıkların bir arada yaşanması biçiminde düzenlenmelidir 

Her türlü kültürel alışverişin zararlı olduğu sonucuna varmak, kültürü 
insanlığın yapıcı bir öğesi olarak algılama ile bağdaşmaz. Yapıcı kültürel 
etkileşim kültürel farklılıkların ortadan kalkmasını değil, her etkileşimde 
yerelliklerin kendilerini yeniden kurgulaması sonucunu doğurur. Kültür yoksa 
“insan” yoktur. 

Kültürler ve topluluklar arası ilişkinin değerlerin ve birikimlerin 
aktarılmasında ve geliştirilmesindeki önemli katkıları dikkate alındığında, saf 
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kalmak ve korunma adına küresel ilişkinin uzağında kalmak, bir süre sonra 
ekonomik, siyasal ve kültürel rekabet gücünün kaybedilmesi ile sonuçlanır. 
Rekabet gücü zayıflayan toplulukların ise dışarıdan gelen istenmeyen etkiler 
karşısında uzun süre kendini koruması olanaksızdır. 

“Batı karşısında, özellikle de üçüncü dünya ülkelerinin ikilemli bir durumu 
vardır. Bir yandan kendi kültürel yapısını sahiplenmek öte yandan da Batıya 
benzemek, Batılılaşmak.” (Ünlü, 2007; 36) 

Bütün bunlar, müziksel kimlik ya da kültürel kimliğin müziksel boyutuna 
uyarlanabilir. 

Kimlik/Ulusal Kimlik ve Müziksel Kimlik ya da Kültürel Kimliğin 
Müziksel Boyutu 

Günümüzde hemen hemen bütün toplumlar, diğer toplumlara özgü müziksel 
kültürlerle giderek daha çok etkileşmeye başlamışlardır. “Son yirmi yılda, ders 
kitapları ve eğitimsel malzemeler, müzik eğitiminde kültürel çeşitlilik 
konusuyla daha çok ilgilenmeye başlamışlardır. Ayrıca, çeşitli kurumsal 
düzeylerden politik emir ve öneriler, öğretim programında kültürler arası 
etkileşimli eğitimin geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadırlar.” (Renee, 
2004; 308)  

Bunun da etkisiyle, müzik türleri arasındaki hiyerarşi anlayışı büyük ölçüde 
terkedilmiş; döngüsel olarak hiyerarşi anlayışının terk edilmesi etkileşimi 
yoğunlaştırmıştır. Bütün bunların sonucunda çoklu-kültürel müzik anlayışı 
yaygınlaşmış; dünyada müzik eğitimcileri, müzik eğitimi sürecinde giderek 
çoklu-kültürel müzik eğitimi (multi-cultural education) anlayışına 
yönelmişlerdir.  

Bu durum, uluslararası müzik eğitimi örgütü ISME’nin (International 
Society for Music Education) çalışmalarına ve kongrelerine yansımış ve çoklu-
kültürel eğitim, temel konulardan birisi olmuştur.  

 ISME’nin vizyonunu ve misyonunu yansıtan bir konu başlığının (PRİME: 
Projects and Resources Internationally in Music Education=Müzik Eğitiminde 
Uluslararası Projeler ve Kaynaklar) şemsiyesi altında birleştirilen projelerin 
aşağıdaki genel amaçlarının çoklu-kültürel müzik eğitimine hizmet edeceği 
açıktır: 

1. Dünyanın diğer kültürlerinin müzikleri ile ilgili anlayış ve değerin 
geliştirilmesi ve yükseltilmesi için bir miktar pratik kaynaklar yaratmak. 

2. Kültürler arası değişim süreçlerini, dünyanın yararına sunabilecek müzik 
eğitimcilerinden başlatmak ve teşvik etmek. 
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3. Müzik öğretimi, öğrenimi için ve genç öğrencilerle profesyonel müzik 
uzmanlarının alış-verişini kolaylaştırmak için sürdürülebilir örnek modeller 
yaratmak. 

4. Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili bilgilerin serbest değişimini geliştirecek 
ve birleştirecek bir dünya kültürler arası ağ (network) yaratmak. 

ISME’nin kongrelerinde, özellikle 2002’de Norveç-Bergen’de yapılan 
toplantıda pek çok sunum bu konuyu işlemiştir. Konu, çoğunlukla küreselleşme 
ve yerellik özellikle Batı müzik kültürü dışındaki müzik kültürleri kapsamında 
ele alınmıştır. (Uz, 2002) 

Bergen kongresinden bazı konu başlıkları ve görüşler şöyledir (2002 
Proceedings CD’sinden aktarılmışlardır.): 

 “Küreselleşme, Yerelleşme ve Kültürel Yenilenme” (Bildiri: John 
Drummond) (Müziksel kültürler çeşitli etkilerin sonucudur ve melezdir. Statik 
değildir; değişim sürmektedir. Değişim, olumsuzlukların (bozulma, çürüme) 
yanında olumlulukları da içermektedir.) 

 “Çocukların Serbest Oyunlarındaki Çoklu-kültürel Müziğin Bütünleşmesi”  

“Müzik Eğitimi Alanı Öğretim Üyelerinin Çoklu-kültürel-Çoklu Etnik 
Müzik Öğretmeni Eğitimi Hakkındaki Algılamaları” 

“Kültürel Sınırları Geçmek-Dikenli Tellerden Kaçınmak-Kurtulmak”.) 

“Müzik Aracılığıyla Kültür Üzerinden İnsanlık Deneyimini Paylaşmak” 
(Panel) (Açıklamada Sri Lanka’da Asya Çoklu-Kültürel Müzik Festivali’nin 
düzenlendiği belirtilmektedir.) 

“Diğeri Kimdir?” (Panel) (Kültürel çeşitlilik ve çoklu-kültürelizm vb.) 

“Küreselleşmeye Karşı Yerelleşme: Avustralya Sanat Müziği ve Müzik 
Eğitimindeki Eğilim” (Komisyon oturumu). 

“Müzik Eğitiminde Küreselleşme-Yerelleşme Sorunu Nasıl Çözülür?”  

Bütün bu gelişmelerin sonucunda “dünya müziği” (world music) kavramı 
doğmuştur. Hollanda Rotterdam’da, Portekiz’de bu adı taşıyan bir merkez 
bulunmaktadır: World Music Center (Schippers, 2000 ve Internet’ten) 

Çoklu-kültürel eğitim yaklaşımının çağdaş eğitim, çağdaş sanat eğitimi 
anlayışı açısından da doğru bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Tek boyutlu 
eğitim, aşırı uzmanlaşma çağdaş eğitim anlayışına aykırıdır. Ayrıca çağdaş 
sanatın ve sanat eğitiminin temelinin yaratıcılık olduğu; yaratıcılığın temelinin 
de zengin, çok boyutlu etkileşim ve birikim; her tür değişim ve etkileşime 
açıklık olduğu söylenebilir.  

Çoklu-kültürel eğitim, çağdaş toplumda kaçınılmaz olduğu söylenebilecek, 
çağdaş müzik eğitimi anlayışına uygun bir eğitim yaklaşımıdır. Ancak bu 
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yaklaşım, müziksel kimlik sorununu gündeme getirebilecektir. O yüzden 
müziksel kimliğin korunması konusu göz ardı edilmeden dengeli bir uygulama 
yapılmalıdır. Bu yapılmadığında müziklerin giderek tek tipleşmesi olasılığı 
vardır ve böyle bir durumda çoklu-kültürel eğitimin dayanağı kalmayacaktır. 

Bütün bu gelişmeler, doğal olarak müziksel kimlik sorununu gündeme 
getirmiştir. 

Müziksel Kimlik Sorunu 

Kültürün önemli bir öğesi olarak müzik, bir insanın kimliğini tanımlayan 
ögelerden biridir. Her ülke kendi müziksel kültürüyle büyük gurur duyar. Son 
birkaç on yılda müziksel köy hâline gelen dünyanın her bucağından müziklerin 
paylaşılabilir olması gerçekleşmiştir. Ancak sonucunda bir milletin müziksel 
kimliği istila tehdidi altına girmiştir. (Chrispo, 2004; 312)  

“Müzik kimliklerine pasaport gerekmediği, insanlarımızın beğeni kültürünün 
sınıflandırılmayacağı ve sınırlandırılamayacağı, üzerinde önemle durulması 
gereken olgulardır.” (Alpagut, 2008) Başka müzikleri duymamış [müzisyenlerin 
oluşturduğu/yaptığı] müziğin kalmadığı söylenebilir. Günümüzde müzikler artık 
müziklerin karışımıdır.(King; 1999; 60) 

Türk müziği ile ilgili bir tanım da bu yaklaşımın örneği gibidir: “Türk 
müziği, tarihi süreç içindeki coğrafi-sosyal/kültürel-ekonomik etkileşimlerin, 
edinimlerin (seslerin) bütünüdür.” (Budak, 2000; 199) 

ISME toplantılarında sıkça dile getirilen konulardan biri de müziksel kimlik 
konusudur. 

Müziksel Kimlikle İlgili İki Konu Başlığı Örneği 

“Müzikler Birleştiğinde: Japonya’da Bir Olay İncelemesi. (Japonya 
örneğiyle küresel köyde ulusal kimlik ve kültürel mirasın ne olacağı konusu 
tartışılmaktadır.) (Yusa, 2000; 64)  

“Afrikalı Kimliğini Koruyan Bir Vurmalı Çalgı Parçası Yaratmak” (Mereku, 
2002) 

Türkiye’deki duruma kısaca bakmak gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti, 
çokkültürlü Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası üzerine kurulmuştur.  

Her kalkınan toplumda, düzen ve dengelerin yani kültürün değişmesine 
paralel olarak, kimlik bunalımları, kimlik arama çabaları görüldüğü ve çağdaş 
olabilmek için ulus olmak gerektiği, 1920’lerde Türk toplumunun henüz ulus 
olmadığı (Belki ilk kez Türk ulusu doğdu) düşünülürse (Güvenç, 1994; 9, 12) 
günümüze kadar uzanan ve içinde müziğin de olduğu bütün alanlara yansıyan 
kimlik sorunu ve tartışmaları daha iyi anlaşılır. 

Bunlara karşın, Osmanlı döneminde başlayan uluslaşma süreci Cumhuriyet 
döneminde hızlanıp yoğunlaşarak büyük ölçüde niteliksel dönüşüme ulaşmıştır. 
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Bu kapsamda “tam bağımsızlık” hedeflenmiş ve uluslaşma içerikli, “kültürel 
devrim” olarak nitelenebilecek reformlar gerçekleştirilmiştir.  

Öte yandan, Osmanlı mirası ve savaşın yıkıntıları üzerine kurulan ülkenin, 
kalkınma, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma sorunu vardır. Bunun o günün 
koşullarında ağırlıklı olarak çağdaş uygarlıkta ileri olan Batı gözetilerek 
çözülebileceğine inanılmaktadır. Bu ikilem günümüze kadar sürmüştür. Süreç, 
günümüzde küreselleşmenin etkisiyle yeni boyutlar kazanmıştır.  

Doğal olarak bu durumun eğitime, müzik eğitimine yansımaları olmuştur. 
Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde müziğe evrimci bir yaklaşımla bakılmakta; 
çoksesli müziğin en gelişmiş müzik olduğu düşünülerek, çoksesliliğin 
benimsetilmesi, yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Müzik ve müzik eğitimine, 
değişimin göstergesi ve önemli bir öğesi olarak görüldüğü için özel bir önem 
verilmiştir. Ulusal kimliğin bir öğesi olarak ulusal “çağdaş” müzik yaratılması 
hedeflenmiştir. Bu anlayış, zaman zaman toplumsal değişimlerin yansımasıyla 
sınırlı olarak değişmiş; özellikle son dönemlerde küreselleşmenin yoğun 
etkisiyle ciddi değişikliklere uğramış olmakla birlikte hâlâ varlığını 
sürdürmektedir.  

Konu bundan sonraki bölümde, değişimi yansıttığı düşünülen ders 
programları boyutuyla ele alınmıştır. 

 Müzik Ders Programlarında Kimlik 

Bu bölümde, konuyu daha iyi yansıtacakları düşünülerek, yalnızca genel 
müzik eğitimi programları ele alınmıştır. 

Genel müzik eğitiminde, 1929 yılında Kız Enstitüsü programından 
başlayarak müzik dersi konulmuştur. Bu yıllarda çıkan müzik programlarında, 
daha önce açıklanan nedenlerle ve xenocentric [el/yabancı merkezcilik] bir 
yaklaşımla Batı müziği temel alınmıştır. Ancak doğal olarak ulusalcı 
yaklaşımlar da vardır. Örneğin, 1936’da çıkan İlkokul Müzik Dersi 
programında, (Kültür Bakanlığı) bir cümlelik hedef cümlesi şöyle bitiyor: 
“...yurduna ve milletine bağlı bir Türk vatandaşı yetiştirmek maksadına 
yardımcı olmaları.” “Direktifler” başlığı altında ise, “Müzik dersleri çocuklara... 
Türk topluluğunun birbirine bağlı fertleri olduklarını hissettirecektir.” Müzik 
dersleriyle doğrudan ilgili olmayan bu yönelimlerin Türkiye ulusal 
kültürüne/kimliğine katkıda bulunacağı açıktır. “Şarkıların Vasıfları” başlığı 
altında “milli şarkılar” maddesi bulunmaktadır. Bu yeni uluslaşma sürecine 
giren bir ülke için beklenen bir yaklaşımdır. Öte yandan Prensipler bölümünde 
aynen “Müzik öğretiminin temelini Garp musikisi meydana getirmekle beraber 
güfteleri münasip olmak veya okul isteğine uygun gelecek yeni güfteler koymak 
şartile halk şarkıları da söyletilecektir.” ifadesi bulunmakta ve öğretimde majör 
sistemi esas alınmaktadır. Burada aslında genç cumhuriyetin iki ana hedefi olan 
“uluslaşma” ve “uygarlık düzeyinin üstüne çıkma” ikileminin yarattığı 
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çelişkinin ortaya çıktığı söylenebilir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerde sıkça 
rastlanan bir durumdur.  

1948 İlkokul Programı’nın amaçlar kısmında müzik biraz daha ön plana 
çıkmıştır: “Toplumumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmesinin bilim ve 
teknik ile birlikte Güzel Sanatlar yoluyla sağlanabileceği ve millî ruhumuzun 
ancak çok sesli bir müzik anlayışı içinde benliğinden birşey kaybetmeksizin 
gerekli gelişmeleri gösterebileceği gerçeğine dayanan ve ilk, orta öğretimde 
birbirini tamamlayarak bir bütün teşkil eden müzik kültürünü ilkokul çevresi ve 
imkânları içinde gerçekleştirmek ve öğrenciyi, bu kültürünü orta öğretim 
merhalesinde geliştirebilecek bilgilerle teçhiz etmektir. Çok sesli müzik eğitimi 
için kabul edilmiş olan sistem bir sekizliği oniki eşit parçaya bölen ve Systeme 
tempere adiyle bilinen sistemdir.” (“Tampere sistem”=“eşit yedirimli aralıklar 
sistemi” teriminin, Fransızca yazılışı ile kullanılması ilginçtir.) 1929 
Programı’ndaki gibi Prensipler başlığı altında “müzik öğretiminin temelini Batı 
müziğinin oluşturduğu”ndan söz edilmekte, “... sözleri uygun olmak şartiyle 
halk türküleri de öğretilecektir” denebilmektedir. Açıklamalar bölümünde 
“Müzik, milleti bir bütün hâlinde tutan sosyal bağlardan biridir. Bu sebeple 
ilkokulda çocuğun söylemesine müsait ulusal marşlar, şarkılar, türküler ve 
çocuk tekerlemelerine gereken yer verilmelidir.” denmektedir. Türk halk müziği, 
tampere sisteme uydurulması şart koşularak ön plana çıkarılmıştır. Hatta halk 
çalgısı olan bağlamadan yararlanılması önerilmektedir. Anlaşılmaz biçimde ve 
nedeni açıklanmadan, mandolin, akordeon ve ağız armonikasının “faydalı 
olmadıkları” gerekçesiyle eğitimde kullanılmamaları yönünde bir sınırlandırma 
getirilmektedir. Kısaca söylemek gerekirse, çelişkili biçimde, Batı müziği ve 
çokseslilik doğrultusunda değişim sağlanarak ulusal bütünlüğün, kimliğin 
yaratılması hedeflenmektedir.  

1957 Lise Müfredat Programı’nda ulusalcı ve açıkça sınırlandırıcı unsurlara 
rastlanmamaktadır; ancak konuların hemen hemen tümü Batı müziği üzerine 
kurulmuştur. Yalnızca bir madde ile Türk müzik türleri hakkında bilgi ve örnek 
verilmesi istenmektedir. Bu program, Türkiye’nin 1950’den sonra büyük ölçüde 
Batı’ya bağlanmasının yansıması ve ulusal kimlik yaratma hedefinden sapma 
olarak değerlendirilebilir ve programın xenocentric unsurlar taşıdığı söylenebilir.  

1968 İlkokul Programı ile bu program göz önüne alınarak hazırlandığı 
anlaşılan Orta Dereceli Okulların Birinci Devre Sınıfları (Ortaokul) ve 2. Devre 
(Lise) 1. Sınıf Müzik Programı’nda daha farklı yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu 
programların amaçlarında “milli evrensel müzik sanatı ürünlerini tanıtmak ve 
sevdirmek” ifadesiyle dengeli bir tutum izlenmektedir. “Yakından uzağa” ilkesi 
belirlenmiş ve bununla ilgili olarak, açıklamalarda, konularda Türk halk müziği 
ön plana çıkarılmıştır. Bu yaklaşımın, eğitimciler, yöneticiler ve özellikle müzik 
öğretmenlerince Batı müziğinin temel alındığı önceki döneme tepki olarak 
algılanması nedeniyle, bir dönem Türk halk müziği ağırlıklı bir 
ulusalcılık/ethnocentrizm yaşanmıştır. Bu gelişme, dünyada küreselleşmenin 
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gelişmesiyle yerel kültürlerin/kimliklerin varlıklarını ortaya koymalarına 
koşuttur. Yeni çıkan “arabesk müzik” gibi eğitimci, “aydın” çevrelerce “yoz” 
olarak adlandırılan müziklerin Türk müziğinin ihmali sonucu ortaya çıktığı öne 
sürülmüş ve uygulamada çoğunlukla halk müziği öğretilmiştir. Bu tutum, 1971 
Programı’nda, “Piyasada yaygın olan geçici bunalım müziklerinin ve hafif 
müzik topluluklarının, okullarda da aynı biçimde etkinlikte bulunmalarına izin 
verilmemelidir. Bunların okullarımıza getirdiği dağarcık, müzik zevki ve 
anlayışı, müzik yapma tarzı ve giderek hayat görüşü eğitsel olmaktan uzaktır. 
Bu nedenle, elektro çalgılara okul müzik çalışmaları içinde yer verilmemelidir” 
biçimindeki bir ifadeyle açıkça sınırlandırma getirerek yer almıştır.  

Askerî yönetimin ve muhafazakar hükümetlerin egemen olduğu koşullarda 
hazırlanan 1986 Ortaokul ve Lise Müzik Dersi Öğretim Programı (Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı), önceki programlara tepki niteliği taşıyan ve 
ethnocentric/milliyetçi unsurların en yoğun olduğu programdır. Daha önce en 
çok ihmal edilen geleneksel Türk sanat müziği önemli bir yer kaplamıştır. 
Amaçlar bölümünün toplam dokuz maddesinden dördünde “millî müziğimizin 
teknik özelliklerini ve değerlerini yeterince kavramak...”, “Millî birlik ve 
bütünlüğümüzün temel unsurlarından olan İstiklal Marşımızın en iyi şekilde 
öğrenilmesi....”, “Millî duyguları geliştirici ve bütünlüğü pekiştirici marşlar, 
hamasi okul şarkı ve türküleri....”, “millî müziğimizin tarihi.....” gibi ifadelerle 
milli müzik kavramı geçmektedir. Bütün sınıfların programlarına “millî müzik” 
konusu ayrıca konmuştur. Bu konu, her sınıfta Türk müziği çalgı, makam, usul, 
tür gibi alt konularıyla birlikte oldukça ayrıntılı biçimde yer almıştır. Genel 
anlamda müzik kavramı hemen hemen hiç kullanılmamış; onun yerine Türk ve 
Batı müziği kavramları birlikte yer almışlardır. Yani Türk müziği konusu 
“garantiye alınmıştır”. Ayrıca militarist eğilimi ağır basan bir müzik türü olan 
marşlara, amaçlar, açıklamalar ve konularda değinilerek özel bir önem 
verilmiştir. Kısacası bütün programda Türk müziği konusu büyük bir yer 
kaplamakta; öğrencinin başka müzikleri tanımasına pek olanak 
bırakılmamaktadır. Özetle benmerkezci bir kimlik ve müzik kimliği 
oluşturulması hedeflenmiştir. 

Küreselciliğin etkilerinin yoğunlaştığı sonraki yıllarda bunların fazla 
geçerliliği kalmayacaktır. 

1991 Lise ve Dengi Okullar Seçmeli Müzik Dersi Programı (Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu), 1986 Programıyla aynı yaklaşımdadır. 
Çoğu kavramlar bile aynıdır. Ancak fazla ayrıntıya inilmemiş ve Batı müziği 
konuları Türk müziği konularının yanına biraz daha fazlaca serpiştirilmiştir.  

1994’te Bloom’un taksonomisini temel alan, “davranış mühendisliği” 
anlayışıyla oldukça ayrıntılı olarak hazırlanan “İlköğretim Kurumları Müzik 
Dersi Öğretim Programı” (İlkokul+ortaokul programı) yürürlüğe girmiştir. 
Program, “Genel Amaçlar”ıyla, dengeli bir sentezci yaklaşımla yola çıkmış gibi 
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görünmekte ve önceki programdan daha az ulusal müzikten söz etmektedir. 
Programın 44 maddelik “Genel Amaçlar”ından yalnızca iki tanesi ulusal 
müzikle ilgilidir. Daha sonraki amaçlar, üniteler ve konularda, çoğu cümle 
başlarına “müziğimizde” sözcüğü eklenerek, nesnel fiziksel konulara bile 
benmerkezci yaklaşılmıştır. Örneğin bazı ünite başlıkları şöyledir: 
“Müziğimizde Hız”, “Müziğimizde Gürlük”, “Müziğimizde Ses”. Bazı 
cümlelerin başlarına da “ülkemizde” sözcüğü eklenerek konu benmerkezci bir 
yaklaşımla sınırlandırılmıştır. 6. sınıfta ayrı bir “Ülkemizde Müzik” ünitesi 
olmasına karşın, “Dünyada Müzik” ünitesinin başına da “Ülkemizde” sözcüğü 
eklenmiştir. Diğer Türk devlet, toplum ve topluluklarının müziklerine ayrıca 
ağırlık ve önem verilmiş; bu konu amaçlarda, konularda kapsanmış, ayrıca bir 
ünite olarak ele alınmıştır.  

Programda, ulusal kimlikle ilgili olarak çelişkili amaçlar vardır: “Ulusal 
birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi 
kolaylaştıran bir şarkı dağarcığına sahip olabilme.” Genel Amaçlar (s. 11-12) 
(Ulusal birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren dağarcık, dünya ile 
bütünleştirmeyebilir.) Nitekim belki bunun uzantısı olarak çelişki, örnek 
işlenişte de (s. 42-44) sürmektedir: Ünite başlığı şöyledir: “Müziğimizde Ezgi, 
Biçim”. Örnek İşleniş’te öğretilen şarkı “Postacı”. Bilindiği gibi Postacı yapı 
olarak “müziğimiz” deyemeyeceğimiz öğeler içeren Batı müziği tarzında bir 
şarkıdır. Bir başka örnek: “Şarkılarımızın Tonal Etkileri” (s. 123) konusunda 
çelişkili olarak "şarkılarımız" sözcüğü kullanılmıştır. Eğer kastedilen Türk 
müziği ise, bu tür müzikler tonal değillerdir. Tonal etkilerin Batı’dan uyarlama 
şarkılarla öğretilmesi daha uygun olacaktır. 

Ortaöğretim Programı’nda da tutarsızlıklar sürmektedir: “Amaçlar”da, Batı 
müziği ve millî müziğimiz ayrımıyla iki kategoriyi birbirinden tümüyle 
ayrıymış gibi gösterilmekte; Batı müziğini “biz”in karşısına koymaktadır. Yani 
açıkça etnosentirist bir tutum sergilemektedir. Kaldı ki Batı müziği 
adlandırması pek doğru olmayan bir adlandırmadır; bazı çıkmazlara yol açabilir. 
Erkin’in Köçekçe’si ya da daha doğudaki Japon bir bestecinin eseri nereye 
konacaktır? Onun yerine “uluslararası sanat müziği” adlandırmasının daha az 
yanlış içerdiği söylenebilir. 

Ayrıntılı incelenememekle birlikte genel bir görünüm olarak 2006’da 
hazırlanıp, 2007’de değişiklik yapılan İlköğretim Müzik (1-8. sınıflar) Dersi 
Öğretim Programı’nda müziksel kimlik konusunda daha dengeli bir tutum 
izlendiği söylenebilir. 

Programların bu yapılarına karşın ulusalcı/benmerkezci öğeler, ağırlıklı 
olarak küreselleşme yüzünden fazla etkili olamamış; toplumda uluslararası 
etkileşimin damgasını taşıyan popüler müzikler daha çok yaygınlaşmışlardır. 

Özetle söylemek gerekirse, müzikte evrimci-hiyerarşik anlayış giderek terk 
edilerek, müzik türleriyle ilgili eski ayrımcı tutumlardan giderek vazgeçilmekte; 
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küreselleşmeye karşı tepki olarak müziksel kimlik kapsamında yerel müzikler 
önem kazanmakta; ancak bu gelişmeler müzik programlarına yeterince ve 
sağlıklı biçimde yansımamakta, yansıyan kadarıyla başta küreselleşme olmak 
üzere çeşitli nedenlerle yeterince etkili olamamaktadırlar. 

SONUÇ 

Günümüz Türkiyesi’nde, küreselleşme, pazarın, giderek etkinleşen, 
yaygınlaşan kitle iletişim araçlarının etkisiyle her geçen gün daha başat duruma 
gelmekte; müziksel kimliğin oluşumunda, okulun, programların, hatta diğer 
toplumsallaşma etkenleri olan ailenin, arkadaşlık gruplarının etkisini giderek 
azaltmaktadır. 

Bütün bunlar göz önüne alınarak, insanlara onları diğer müzik türlerine 
kapatacak bir benmerkezciliğe düşmeden ve küreselleşmenin ulusal/yerel 
müziksel kimlik ya da kimlikleri yok etmesine izin vermeden, geleneksel 
müziklere ağırlık veren bir anlayışla, Türkiye’deki ve dünyadaki bütün müzik 
türlerine açık, zengin, çoklu-kültürel müziksel çevreyle etkileşebilme olanağı 
sağlanmalıdır. Bunu yaparken ne kadar çok toplumsallaşma etkeninden 
yararlanılırsa ve öğrenciye ne kadar küçük yaşta ulaşılırsa o kadar başarılı 
olunur.  

Bu kapsamda, geleneksel müziklerin öğelerinin çeşitli biçimlerde özgürce 
yaratma aracı olarak kullanılması çalışmaları, anlaşılması zor olan çağdaş 
müziğin, öğrenciler tarafından anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Sürekli Batı 
müziği eğitimi alanlar bu çalışmalarda başarılı olamamaktadırlar. (Murao, 
Tsubono, 2000) Böylece yerel müzikler küreselleşmenin olumsuz etkilerinin 
tehdidinden de kurtulabilir ve müziksel kimliğin temel öğesi olabilirler. Bu tür 
uygulamalar geleneksel müziklerin “yozlaşması, bozulması” olarak 
değerlendirilmemeledir. Bu müziklerin geleneksel yapısı ayrıca korunabilir, dar 
bir çevrede yaşatılabilir. Geleneksel müziklerin aynen korunarak kitlesel 
biçimde yaşatılamayacağı ortadadır.  

Dünyadaki farklı milletler, kültürler, etnik grupları birbirinden ayıran zaman 
zaman savaşmalarına yol açan temel etkenlerden biri benmerkezciliktir. 
Benmerkezcilik, kültürel etkileşimi, iletişimi sınırlandırması nedeniyle 
toplumların gelişimini de olumsuz biçimde etkilemektedir. Aynı zamanda 
benmerkezcilik, başarısı zengin çevre etkileşimine bağlı olan, sanatın-sanat 
eğitiminin temeli yaratıcılığın da sınırlayıcısıdır.  

Barışçı insan yetiştirmenin önemli engellerinden benmerkezciliğin asıl 
kaynağı ulusalcılıktır. Ulusalcılık mutlak, tek tip bir yapı olarak ele 
alınmamalıdır. “Çeşitli kimliklerin bir arada, barış içinde varlığını sürdürmesi, 
kimlik sorununun uzun vadeli çözümü olarak önerilebilir. Demokratik 
toplumlar bu yönde yol almaya çalışıyorlar. (Birlik içinde çeşitlilik, çeşitlilik 
içinde birlik hedefi.)” (Güvenç, 1994; 13) 
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 Günümüzde çoğulculuk, kültürel globalizm eğilimi giderek artmaktadır. 
Milletler, kültürler, etnik gruplar arasındaki etkileşimler artan biçimde 
yoğunlaşmaktadır. Benmerkezciliğe karşı, pekçok ülkede geliştirilen 
çözümlerden biri uluslararası eğitim, uluslararası anlayış için eğitim, global 
eğitim, çoklu-kültürel eğitim gibi programlardır. Bunun yanında eğitimin 
benmerkezci unsurlardan arındırılması; bütün insanları, toplum ve toplulukları, 
kültürleri eşit kabul eden, savaşlara, yerel ve kültürel önyargılara karşı çıkan 
yeni ve evrensel ahlak kurallarını içeren eğitim programlarının geliştirilmesi, 
uygulanması gerekmektedir.  

Öğrencilerin, diğer kültürlere karşı derin saygı tutumu geliştirmeleri ve yeni 
davranışlar edinmeye sürekli açık olmaları; öğretmenlerin öğrencilerine, dünya 
gezegeni üzerindeki kültürel farklılıkları değerlendirme ve anlama yeteneği 
geliştirecek hayat görüşü vermeleri beklenir.  

Bütün bu gelişmelerin, diğer kültürlere ve bu kültürlerin müziklerine olumlu 
tutum geliştireceği; insanları iletişime/etkileşime açık duruma getirdiği ölçüde 
ve sürece “Yurtta sulh ve dünyada sulh”a katkıda bulunacağı söylenebilir. Bu 
kapsamda müzik eğitimi programlarının içeriği önem kazanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, çözümü, 
1930’lardan göstermişti: “Dünya vatandaşları haset, açgözlülük ve kinden 
uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir” (Başgöz, Wilson, 1968; 241). 

Küresel olumsuzluklara karşı koymanın en iyi yolu, küresel bir bilinç ve 
küresel çapta örgütlenmekten geçmektedir. 
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