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EVRENSEL DEĞERLER ARASINDA YER ALAN BARIŞ 
TEMASININ TÜRK OKUL ÇOCUK ŞARKI SÖZLERİNE 
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ÖZET 

Okul şarkıları temel müzik eğitiminin araçları olmalarının yanı sıra kimi 
bilgi, beceri ve değerlerin aktarımında da işlevseldirler. Bu anlamda şarkıların 
sözleri ve bu sözlerin içerdiği değerler ön plana çıkmaktadır. Dar bir ses 
aralığında çarpıcı melodiler bulmanın zorluğu da göz önüne alındığında sözlerin 
önemi bir kat daha artmaktadır.  

Okul şarkılarının çocuklar üzerindeki etkileri ve kazandırdıkları da değişik 
şekillerde gözlenebilmektedir. Müziğin mesaj vermedeki etkisinin önemi 
düşünüldüğünde bir toplumun eğitimi sürecinde oluşturulacak değerlerin 
yerleştirilmesinde etkili bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda 
eğitim sürecindeki genç nesle yurtta ve dünyada barış düşüncesini edindirmek 
için müzik-söz birlikteliğinin olumlu yönde kullanılması yararlı olabilir.  

Bu araştırmada, daha önceden Romanya’da sunulan bir araştırmamızın 
sonuçlarından yola çıkarak açılımlar yapılmıştır. 1923-2006 yıllarında okul 
müzik eğitiminde kullanılan okul şarkılarından 478 tanesinin içerikleri 
incelenmiş, okul şarkılarının işaret ettiği değer ifadelerinin hangilerinde yığılma 
olduğu, bu şarkılarda verilen mesajların anlamlarındaki değerlerin betimlenmesi 
yapılmıştır. Barış temasının işlendiği şarkılar belirlenerek değerler arasındaki 
durumu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler, barış (sulh), eğitim, müzik eğitimi. 

ABSTRACT 

Besides being tools of elementary music education, school songs are 
functional in transfering knowledge, skills and values. For this reason, the 
words of the songs and the values reflected by these words become important. 
Considering the difficulty of finding striking melodies in a narrow interval, the 
importance of the words becomes much more obvious.  

Effects of school songs on children and knowledge and skills these songs 
teach can be observed in different ways. Considering the importance of music in 
conveying messages, music becomes a powerful force in development of values 
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that need to be formed in education of a society. In this context, to develop the 
notion of peace at home, peace in world in young generations, the use of 
musicwords combination in positive sense could be useful.  

In this study, new openings are made from the conclusions of our study 
which was previously presented in Romania. The contents of 478 school songs 
used in schools between 1923-2006 were examined, frequencies of the values 
raised by songs were calculated, and values in meanings conveyed by school 
songs were described. Finally songs which focused on peace were determined. 

Key Words: Values, peace, school songs, music education. 

GİRİŞ 

Eğitim alanında gerçekleştirilen uluslararası konferanslarda evrensel 
değerler arasında yer alan “Barış” kavramının önemi günümüzde özellikle 
ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya düşünüldüğünde daha iyi anlaşılmaktadır. 
Tarihin en büyük savaşlarının yaşandığı 20. yüzyılın sonlanmasına karşın 
dünyanın birçok bölgesinde iç ve dış barışın sağlanamamış olması son derece 
kaygı verici bir durumdur.  

Ulu Önder Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözü, salt savaşsal 
deneyim ve izlenimlerinin kendinde yarattığı üzüntünün sonucu söylenmiş bir 
söz değildir. Beklenmekte olan çok daha vahşi ve büyük bir savaşın –II. Dünya 
savaşı– ne denli yakın olduğunu sezmiş olması da bu sözü söylemesinin 
nedenleri arasında düşünülebilir. Bu özdeyiş aynı zamanda Genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dünyaya karşı yaklaşımının nasıl olması gerektiği hakkında 
ciddi bir mesaj niteliğindedir. Prof. Dr. Utkan Kocatürk (1999) “Doğumundan 
Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü” adlı çalışmasında 28 Mayıs1935 
tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı Albert Lebrun’un bir görüşme esnasında Paris 
Büyükelçimiz Suat Davas’a söylediği şu sözleri aktarıyor: “Ben Mussolini’nin 
siyasetini hiç beğenmiyorum; kararsız bir siyaset izlediğini zannediyorum. Gazi 
Mustafa Kemal emsalsiz bir asker ve dahi bir komutan olduğu hâlde ne kadar 
barışsever, bunu takdir etmek lazımdır.”Dönemin Fransa Cumhurbaşkanının bu 
sözleri, Ulu önderin dünyaya verdiği barış mesajlarının dikkatle algılandığının 
bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Atatürk’ün 25 Ekim 1931 akşamı İkinci 
Balkan Konferansı Üyeleri önünde yaptığı konuşmasındaki önemli ifadelerden 
biri şu şekildedir: “İnsanları mesut edecek yegane vasıta, onları birbirlerine 
yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi manevi 
ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. Cihan sulhü içinde beşeriyetin 
hakiki saadeti ancak ve yüksek ideal yolcularının çoğalması ve muvaffak olması 
ile mümkün olacaktır.” (Özerdim, 1976) Bu ifadede geçen “Yüksek ideal 
yolcuları” tamlaması “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişinin, barış kavramını 
bir değer olarak içselleştirebilen yeni kuşakların yetiştirilmesine yönelik 
politikaların oluşturulması doğrultusunda verilmiş bir öğüt niteliği de 
taşıdığının kanıtı olarak değerlendirilebilir. Kuşkusuz bu politikaların 
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oluşturulması ve hayata geçirilebilmesi kimi araçların doğru ve yerinde 
kullanılmasını gerekli kılar. 

Seksen dördüncü yılını tamamlamak üzere olan Türkiye Cumhuriyeti 
Atatürk’ ün ilkeleri ışığında, sahip olduğu düşünsel ve özdeksel değerlerden 
ödün vermeksizin uygarlık yolunda ilerlemektedir. Her yeni yapılanma varlığını 
sürdürebilmek için gerekli olan değerleri topluma kazandırmayı amaçlar ve bu 
amaçla belirli araçlardan yararlanır. Müzik de bu araçlar arasında yer alan 
önemli bir unsurdur. Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in 
ilanının hemen ardından çağdaş müzik eğitiminin zorunluluğunu sezerek bu 
amaca yönelik kurumlar oluşturulmasını önermiştir. Böylece 1924 yılında 
“Musiki Muallim Mektebi” adı altında genç Cumhuriyet’in ilk müzik 
öğretmenlerini yetiştirecek olan okul kurulmuştur. Ülkenin o yıllarda içte ve 
dışta çözüm bekleyen birçok sorunu varken öncelikli olarak bu kurumun 
oluşturulması Atatürk’ün yeni devletin değerlerinin topluma aktarılmasında 
müziğin işlevini ne denli önemsediğinin kanıtı olarak düşünülebilir.  

Araştırmanın konusunu oluşturan Cumhuriyet Dönemi Türk Okul Şarkıları 
Dağarı, özgün söz ve bestelerden oluşan şarkılar ve marşlardan, 
müziklendirilmiş tekerlemelerden, geleneksel çocuk oyun şarkılarından, anonim 
ya da sahibi belirli halk türkülerinden, ezgili bilmecelerden ve yabancı ezgilere 
söz yazılması yolu ile meydana gelen uyarlamalardan oluşmaktadır. Cumhuriyet 
in ilk yıllarında özgün söz ve bestelerden oluşan şarkılar bu dağarın küçük bir 
bölümünü oluşturuyorken, günümüzde müzik eğitimi veren kurum ve 
kuruluşların sayısal artışının doğal bir sonucu olarak nicelik ve nitelik yönünden 
zenginleşmektedir. Okul şarkıları temel müzik eğitiminin araçları olmalarının 
yanı sıra kimi bilgi, beceri ve değerlerin aktarımında da işlevseldirler. Bu 
anlamda şarkıların sözleri ve bu sözlerin içerdiği değerler ön plana çıkmaktadır. 
Dar bir ses aralığında çarpıcı melodiler bulmanın zorluğu da göz önüne 
alındığında sözlerin önemi bir kat daha artmaktadır. 

Cumhuriyet Dönemi okul şarkılarında barış teması irdelenirken, kavram salt 
ülkeler arasındaki dostluk ve uzlaşma anlamı ile ele alınmamıştır. Şarkı 
sözlerinde bulunan hümanizma ve dayanışma, arkadaşlık, sevgi ve saygı, ikili 
ilişkilerdeki içtenlik gibi barış temasına işaret eden ifadeler bir şemsiye altında 
toplanarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında kimi yapıtlarda barış kavramını 
doğrudan işaret eden sözcükler bulunmasa bile tema imgeler yolu ile bu 
kavramı işaret ettiğinden değerlendirmeye alınmaları uygun görülmüştür. 
Örneğin: 

“Bir dünya bırakın biz çocuklara 
Göklerde yer açın uçurtmalara” 

dizeleri, barış temasını vurgulayan her hangi bir sözcük ya da tamlama 
içermemesine karşın uçurtma imgesi savaş uçaklarının karşıtı olarak karşımıza 
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çıktığından dizelerden barış mesajı çıkartmak olanaklıdır. Aynı şekilde ünlü 
ozan Veysel’in  

“ Kim okurdu kim yazardı 
Bu düğümü kim çözerdi 
 Koyun kurdunan gezerdi 
Fikir başka başka olmasa” 

şeklindeki dizelerinde “koyunun kurt ile gezmesi” imgesi barışı işaret 
etmektedir. Dörtlükte asıl tema düşünsel farklılıklar olsa da bu imge ile barış 
kavramına da gönderme yapıldığı düşünülebilir.  

Problem 

Bu araştırmanın temel problemi “Türk okul müzik eğitiminde kullanılan 
şarkıların konularının işaret ettiği değerler arasında barış temasının doğrudan ya 
da dolaylı olarak ne ölçüde yer aldığının belirlenmesidir. 

Araştırmanın Amacı 

Müzik eğitimi insan gelişiminde çok küçük yaşlardan beri önemli yer 
tutmaktadır. Güzel sanatların bir dalı olan müziğin insanın duyuşsal gelişim 
boyutuna katkısı oldukça yüksektir. Bunun yanında özellikle eğitim müziği 
alanında verilmiş ürünler önemli ulusal ve evrensel değerlerin aktarımında etkin 
rol oynayabilir. Bu anlamda okul şarkılarındaki değerlerin dağılımının bilinmesi 
bu alanda ürün vermekte olan bestecilere ışık tutabilir. 

Yöntem 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırma alanı, örneklem, veri toplama, 
verilerin analizi konularına yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma Türk Okul Şarkılarının konularında ele alınan değerlerin 
analizine yönelik olarak, okul kitapları ve yardımcı okul kitaplarındaki 
şarkıların belirlenmesi ve bu şarkılardan nicel yolla elde edilen verilere 
dayanmaktadır. 

Araştırmanın Alanı 

Araştırma 1923-2006 yılları arasında Türk Okul Müzik Eğitiminde 
kullanılmak amacıyla yazılmış okul şarkılarını kapsamaktadır. Bu şarkıları 
tespit ederken okul müzik kitapları, yardımcı kitaplar ve şarkı albümleri 
incelenmiştir. 

Örneklem 

İncelenen kitaplardan toplam 478 şarkı araştırma örneklemi olarak 
alınmıştır. Örneklem seçilirken random yöntemi kullanılmıştır. Yabancı besteci 
ve söz yazarlarının şarkıları araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 
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Verilerin Analizi 

Bu araştırmada veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Şarkılar 
besteci, söz yazarı, değerler, şarkıların türlerine göre sınıflandırılarak araştırma 
soruları doğrultusunda birbirleri ile ilişkilendirilmişlerdir. Verilerin anlaşılır bir 
biçimde betimlenmesinden sonra, yorumlanarak, neden-sonuç ilişkileri irdelenip 
birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. 

Bu araştırmaya konu olan okul şarkıları Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından 
(1923) sonra yaklaşık 1930 yılından itibaren basılan müzik ders kitapları, 
yardımcı ders kitapları ve şarkı albümleri şeklinde basılmış kitaplar taranarak 
tespit edilmiştir. Bu bölümde öncelikle taranan şarkılarla ilgili bazı sayısal 
verilere yer verilmiştir.  

Eser Şarkı Marş 

f % f % 

478 393 82.2 85 17.8 

Araştırma kapsamında toplam 478 şarkı taranmıştır. Bu şarkılardan 393 
tanesi şarkı (tekerleme-ninni vb.) toplam eserlerin % 82,2’ni oluşturmaktadır. 
85 tanesi ise marş formunda yazılmış eserlerden oluşmaktadır. Marşların oranı 
ise %17, 8’dir. 

 
Söz 

Erkek  Kadın Diğer 

f % f % f % 

175 146 83.42 26 14.86 3 1.72 

Şarkıların sözlerini yazanların sayısı 175’tir. Bunların 146 tanesi erkek, 26 
tanesi kadın, 3 tanesi ise anonim sözlerdir. 

Besteci Erkek  Kadın  Diğer 

f % f % f % 

120 80 66.67 39 32.50 1 0.83 

Araştırmaya konu olan okul şarkılarını 120 besteci yazmıştır. Bunlardan 80 
tanesi erkek besteci, 39 tanesi ise kadın bestecidir. Bestecilerdeki erkek kadın 
oranı söz yazarlarına göre daha dengeli bir dağılım göstermektedir. 

 
Eser 

Beste-Söz Ayrı 

f % f % 

478 303 63.4 175 36.6 

Toplam şarkıların 303 tanesinde besteci ve söz yazarı aynı kişidir. 175 
tanesinde ise besteci ile söz yazarı başka kişilerdir 
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Bulgular 

1. Okul Şarkılarındaki Konular Hangi Değerlere İşaret Etmektedir? 

Eğitimde öğrencilere kazandırılmak istenen, değer niteliği taşıyan ve Millî 
Eğitimin belirlediği 14 ana tema ile 114 alt temadan oluşmaktadır. Analizi 
yapılan 478 şarkıdaki değerler ana temalar bağlamında şu şekilde bir dağılım 
göstermişlerdir. 

Tablo 1: Şarkılardaki Değerlerin Ana Temalara Göre Dağılımı 

Tabloda görüldüğü gibi şarkılarda doğa –evren % 28.6, Sevgi % 21.4, millî 
kültür % 11.4 , toplum hayatı % 7.3 , kavramlar-çağrışımlar % 6.4, Zaman-
mekan % 4.3 gibi değerler ağırlıklı olarak yer almaktadır.  

Türk Okul Şarkılarında doğa ve çevre sevgisi (mevsimler, canlılar, iklim, 
doğa olayları, çevrenin korunması, manzaralar, kar, yağmur, yıldızlar, renkler, 
gezegenler, dünya, yeryüzü ve uzay) önemli oranda işlenmiştir. İkinci sırada ise 
sevgi teması(vatan, bayrak, aile, insan, dil sevgisi) şarkılarda yer almıştır. 
Üçüncü sırada millî kültür (geleneksel sanatlar, Türk büyükleri, Türk müziği, 
zanaatlar, seyirlik oyunlar, spor, oyunlar, bayramlar) içeren değerlerin yer aldığı 
gözlenmektedir. Dördüncü sırada Zaman-mekân (Odamız, evimiz, sınıfımız, 
okulumuz, şehirler, ülkeler, zaman planlaması, çevremiz) içeren değerler yer 
almaktadır. Bunları tabloda görülen diğer değerler daha az oranda izlemektedir 
Tabloya bakıldığında en fazla işlenen değerin % 13 ile vatan sevgisi, ikinci 
sırada canlılar % 12.6 , üçüncü sırada mevsimler % 8.4, dördüncü sırada ise 
aile sevgisi % 6.7 oranında izlemektedir. Okul şarkılarında vatan sevgisinin ilk 
sırada yer aldığı görülmektedir. Daha sonra canlılar, mevsimler ve aile sevgisi 

Ana Temalar f % 
Sevgi* 104 21.4 
Milli Kültür 55 11.04 
Toplum Hayatı* 35 7.3 
Okuma Kültürü 18 3.7 
İletişim* 13 2.7 
Hak ve Özgürlükler* 6 1 
Kişisel Gelişim 17 3.5 
Bilim ve Teknoloji 3 1 
Alışkanlıklar 11 2.2 
Zaman - mekan 22 4.3 
Duygular hayaller 18 3.6 
Doğa -Evren 137 28.6 
Güzel Sanatlar 7 1.5 
Kavramlar ve Çağrışımlar 31 6.4 
TOPLAM 478 100 
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gibi değerler ağırlıklı olarak işlenmiştir. Barış teması şemsiyesi altında 
toplayabileceğimiz değerlere bakarsak Sevgi % 21, Toplum hayatı %7.3, 
Hak ve Özgürlükler %1, İletişim% 2.7 toplam % 32 gibi bir oranda yığılma 
olduğu gözlenmiştir.  

2. Şarkılardaki Konularda İşaret Edilen Değerlerin Alt Temalara Göre 
Dağılımı Nasıldır? 

Şarkıların konusunda geçen değerlerin alt temalara göre dağılımına 
bakıldığında ise 114 alt temadan 72 tane alt temanın işlendiği gözlenmiştir. 
Aşağıdaki tabloda en az 10 şarkıda işlenen değerler tabloya dahil edilmiştir. 

Tablo 2: Şarkılardaki Değerlerin Alt Temalara Göre Dağılımı 
Alt Temalar f % 
Vatan Sevgisi* 62 13 
Aile Sevgisi* 32 6, 7 
Türk Büyükleri 20 4, 2 
Bayramlar* 19 4 
Mevsimler 40 8, 4 
Canlılar 60 12, 6 
Oyun ve Eğlence 21 4, 4 
Çevrenin Korunması 10 2, 1 
Manzaralar 11 2, 3 
Okulumuz 11 2, 3 
Okuma Sevgisi 16 3, 3 
Dostluk* 13 2, 7 
Birey ve Toplum* 11 2, 3 
Oyun 10 2, 1 
 
 
 
 
 

  

Tabloya bakıldığında en fazla işlenen değerin % 13 ile vatan sevgisi, ikinci 
sırada canlılar % 12.6, üçüncü sırada mevsimler % 8.4, dördüncü sırada ise 
aile sevgisi % 6.7 oranında izlemektedir. Okul şarkılarında vatan sevgisinin ilk 
sırada yer aldığı görülmektedir. Daha sonra canlılar, mevsimler ve aile sevgisi 
gibi değerler ağırlıklı olarak işlenmiştir. Okul şarkılarında çevreden evrene 
ilkesi doğrultusunda oluşturulan şarkılarda öğrencilerin yakın çevresi ile olan 
ilişkilerinin işlenmesi eğitsel açıdan olumlu bir görüş olarak söylenebilir. Alt 
temaları Barış teması şemsiyesi altında topladığımızda Vatan sevgisi % 13, 
Aile sevgisi % 6.7, Bayramlar % 4, Dostluk% 2.7, Birey ve toplum % 2.3 
toplam% 28.7 gibi bir oranda yığılma olduğu gözlenmiştir.  
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3. Millî Eğitimin Amaçları İle Şarkılardaki Değerler Örtüşmekte midir? 

Şarkıların konularında geçen değerler milli eğitimin belirlediği 14 ana tema 
ile 114 alt tema bağlamında incelenmiştir. Bu değerlerin 14 ana temayı ve 72 alt 
temayı kapsadığı gözlenmiştir. Ana temaların tamamının kapsandığı alt 
temaların ise % 63, 16 sının kapsandığı gözlenmiştir. Alt temaların büyük 
yüzdelerde olmaması programlardan, kitap yazarlarından, popüler olaylardan ve 
daha başka nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. 

SONUÇ 

Verilerin analizi sonucunda şarkılarla ilgili bazı sayısal verilere ulaşılmıştır. 
Bu verilerle incelenen şarkıların nicelikleri tespit edilmiştir. Daha sonra 
şarkıların işaret ettiği değerler, Türk Milli Eğitim’inin belirlediği 14 ana tema ve 
114 alt temadan oluşan değerler örüntüsü bağlamında incelenmiştir.  

Araştırma kapsamında 478 adet okul şarkısı incelenmiştir. Şarkıların 
konuları gereği işaret ettiği değerler, ana temalar bağlamında incelendiğinde; 
doğa-evren, sevgi, millî kültür, toplum hayatı, kavramlar-çağrışımlar, 
zaman-mekân gibi değerlerin ağırlıklı olarak yer aldığı gözlenmiştir. 

Şarkılardaki değerler alt temalara göre incelendiğinde ise vatan sevgisi, 
canlılar, mevsimler, aile sevgisi gibi değerlerin büyük oranda işlendiği 
gözlenmiştir. 

Şarkı konularının seçiminde cinsiyetin bir farkı olmadığı gözlendi. Fakat 
cinsiyet grupları arasında sayısal bir dengenin olmadığı da göz ardı 
edilmemelidir. 

Millî eğitimin belirlediği ana temaların tümünün şarkıların konularında 
işlendiği, alt temalardan ise yarıdan fazlasının işlendiği gözlenmiştir. 

1. Araştırma sonucunda milli eğitim bakanlığının belirlediği 14 ana tema 
içerisinde barış kavramının doğrudan yer almadığı görülmektedir. 

2. Araştırmada barış temasının doğrudan ya da dolaylı yollardan 
vurgulandığı şarkılar 14 ana tema arasında barış teması yer almadığından sevgi, 
toplum hayatı, iletişim ile hak ve özgürlükler ana temalarına dağıtılmıştır. 

3. Aynı şarkılar alt temalara göre ise vatan sevgisi, aile sevgisi, dostluk, 
birey ve toplum, başlıkları altında toplanabilmektedir. 

4. İncelenen 478 okul şarkısının ana temalar bazında yaklaşık olarak % 32 
sinde doğrudan ya da dolaylı olarak barış temasına vurgu yapıldığı 
gözlemlenmektedir. Doğrudan barış temasını işleyen şarkıların oranı ise % 
17’dir. Ancak bunun Atatürk’ün “yurtta sulh dünyada sulh” özdeyişinin 
yansıması olan bilinçli bir eğitim politikasının sonucu gerçekleştiğini 
söyleyebilmemiz için kurumsal düzeyde çok daha fazla çabanın sarf edilmesi 
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zorunluluğu olduğu da önemli bir gerçektir. Bu amaca yönelik olarak milli 
eğitim bakanlığı ve kültür bakanlığı desteğinde; 

– Barış teması içeren çocuk şarkıları yarışmaları düzenlenip bu yarışmalar 
gelenekselleştirilebilir.  

– Dünya barış günü olarak kabul edilen 21 Eylül tarihinde “Barış” konulu 
uluslararası çocuk şarkıları şenliği düzenlenebilir (Uluslararası 23 nisan çocuk 
şenliği örneğinde olduğu gibi). 

– Türk besteci ve söz yazarlarının barış konulu şarkılarından oluşan eserleri 
derlenerek kitaplar hâline getirilebilir, notaları da içeren bu yayınların farklı 
dillere çevirileri yapılarak yurt dışına dağıtımı gerçekleştirilebilir.  

– Dünyada ünlenmiş yabancı ozanların barış teması içeren şiirlerinin 
bestelenmesi teşvik edilebilir ve bu yolla oluşan repertuvar CD kaydına 
dönüştürülüp dağıtımı yapılabilir. 
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