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“Milletimizin inkişaf-ı dehası ve bu sayede layık 
olduğu mertebe-i medeniyyete irtikaası bittabi

ali meslekler erbabını yetiştirmekle ve
milli harsımızı ila kaabildir.” 

(Milletimizin dehası ve bu sayede layık olduğu uygarlık düzeyine 
yükselmesi, doğal olarak yüksek meslekler erbabını yetiştirmekle ve 

ulusal kültürümüzü yükseltmekle olabilir.)

Mustafa Kemal ATATÜRK, 1922





YENİ BASKIYA ÖNSÖZ
Bilim, teknik ve sanat olgularının kendilerine özgü her alanın önce-

likle bir üretim aşaması, sunum aşaması ve tüketim aşaması vardır. Bu 
aşamaların her biri kendi içinde bir özel eğitim gerektirir. Genelde sanat 
eğitimi özel değilse, müzik eğitimi bu üç temel alanı kapsayacak bi-
çimde gerçekleştirilir. Bu çerçevede müzik alanında da üretim aşaması 
besteleme, düzenleme, eşlikleme orkestralama, çok seslendirme gibi 
özel çalışmaları gerektirir. Seslendirme alanı ise insan sesiyle ve ens-
trüman “çalgı” adını verdiğimiz müzik araçlarıyla bestelenerek üretilmiş 
eserleri seslendirmeye ve bu şekilde diğer insanlara sunularak iletişim 
kurmaya dayalı davranışların oluşturduğu etkinlikler bütünüdür. Üretile-
rek bestelenmiş ve seslendirilerek diğer insanların iletişimine sunulmuş 
müzik eserlerinin dinlenmesi, anlaşılması, beğeni kazanması aşaması 
ise dinleme alanının içine girer. Bir başka deyişle müziğin tüketim ala-
nıdır. 

Besteleme ve seslendirme alanları müzik eğitiminde özel eğitim ala-
nı içindedir; dinleme alanı ise genel müzik eğitimi alanı içine girer ve 
işin en önemli boyutlarından birisidir. Atatürk’ün de belirttiği gibi halkın 
müzik eğitimi çok önemlidir çünkü bestelenmiş ve seslendirilen eserleri 
karşınızda dinleyecek ve onları anlayacak insan bulamazsanız yaptığı-
nız belirli bir sınırlılık içinde kalır. 

İşte bu anlamda kitabımda genel ve özel müzik eğitimine ilişkin ko-
nuları ele alarak genel ve özel müzik eğitimi alanlarına bir katkı yapma-
ya çalıştım.

22.02.2021
Dr. Öğr. Üy. H. Yılmaz Küçüköncü





ÖNSÖZ
Geleneksel müzik kültürlerinin özellikle kitle iletişim araçları ve mü-

zik endüstrisi sayesinde birbirlerinden etkilenmesi sonucu “kültürel 
küreselleşme” oluştu ve kültürel pazar ekonomisini de beraberinde 
getirdi. Küresel pazar ekonomisi, toplumların eğitimsiz katmanlarını 
özellikle hedef kitle olarak, yani tüketici olarak belirlemeyi tercih etti. 
Çünkü, yerelden küresele çağdaş ve uygar sanatsal müzik kültürünün, 
ulusal ve uluslararası düzeyde, toplumun bütün katmanlarındaki birey-
lere kazandırılması çok zordur. Bunun için, öncelikle örgün genel müzik 
eğitiminin, genel eğitim sistemlerinin süreçlerinde yer alması, içerik ve 
nitelik bakımından; çağdaş müzik kültürünün, halkın geleneksel kültü-
rüyle bütünleşmesine yönelik programlanarak uygulanması gerekir. 

Dünya tarihindeki toplum yönetimlerinin siyasal süreçlerindeki “yö-
netim ve müzik ilişkisi”ni siyasal, toplumsal ve toplum psikolojisi yönle-
riyle çok iyi kavramış olan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal, 
siyasal, kültürel, bilimsel ve sanatsal bakımdan uluslararası düzeyde 
yerini alabilmesinin; Türk toplumuna verilmesi gereken çağdaş ve uy-
gar nitelikli genel müzik kültürü eğitimi ile ilişkisinin önemini çok iyi bili-
yordu. Bu anlamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte genel 
müzik kültürü eğitimiyle ilgili pek çok çalışmayı başlatmıştır. 

Günümüzde Avrupa Birliği’ne katılım ile ilgili süreç güncel biçimde 
devam etmektedir. Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde siyasal – eko-
nomik - yasal - toplumsal ve kültürel boyutlarda birçok engelle karşıla-
şılmaktadır. Kültürel boyutun en önemli öğelerinden birisi de müziktir. 
Bu konuda, AB sürecine yönelik olarak, Türkiye Cumhuriyeti Türk mü-
zik eğitiminin, kültürünün, sanatının, endüstrisinin  geliştirilmesine ve 
çağdaş dünya ile entegrasyonuna yönelik devlet politikaları belirlemek 
zorundadır. 

Genel müzik eğitiminin, toplumun müzik kültürünün geliştirilmesi ve 
çağdaşlaşmasına yönelik gerçekleştirilebilmesi için, temel olarak belirli 



faktörlerin çağdaş niteliklere sahip biçimde bir arada bulunması gere-
kir. Bunlar; “örgün öğretim kurumlarının programlarında müzik dersleri, 
müzik öğretmenleri, müzik programları, müzik eğitimi ortamları, müzik 
sanatçıları, müzik eğitimi kaynakları, müzik endüstrisinin katkıları, kitle 
iletişim araçlarının etki ve katkıları” olarak gruplandırabilir.

Genel müzik eğitimi müziksel kültür birikiminin programlı öğretimine 
dayanır. Bu nedenle “Genel Müzik Kültürü ve Müzik Öğretimi” kitabım-
da öncelikle genel anlamda; müziğe ilgi duyan herkesin, genel ve özel 
müzik eğitimi alan öğrencilerin, müzisyenlerin, müzik eğitimcilerinin 
müzik kültürüne ilişkin sahip olması gereken temel bilgiler yer almakta-
dır. Özel anlamda ise, müzik eğitimcilerinin müzik kültürü öğretimine ait 
sahip olması gereken, kuram ve uygulama bilgilerini müziğin ve eğiti-
minin tarihçesinden  başlayarak özet halinde vermeye çalıştım. Müzik 
öğretmeni, öğrencilerine kuram ve uygulamayı birlikte verir. Bu anlam-
da da müzik öğretiminde ders içi etkinlik uygulamalarına yer verdim.  
Çünkü, bunlar müzik öğretimi alanının gereğidir. Bütün bunlarla ilgili 
olarak, AB katılım sürecindeki etki ve katkıları çerçevesinde, ülkemizde 
müzik eğitimi çağdaş normlara sahip programlara ulaşmak zorundadır. 
Aynı zamanda öğretmenlerinde bu programları uygulayacak yeterlik-
te olması gerekir. Bunun için, daha önce yapılmış olan programlar ve 
günümüzde uygulanan müzik öğretimi programı uygulama bilgileri ki-
tapta yer aldı. Müzik eğitimi ile ilgili alanda, müzik bilimi çok geniş bir 
kuramsal birikime sahiptir. Bu kitap elbette ki başlıbaşına bütün kuram-
sal konuları öğretme gibi bir yaklaşımla yazılmadı. Akademik anlamda 
herkes için genel ve temel olduğu düşünülen teorik ve uygulama içerikli 
konular, bilimsel yönden incelenerek aktarılmaya çalışıldı. 

Kitabımın yeni baskısının müzik eğitimine gönül verenlere, müzik 
eğitimcilerine, sevgili öğrencilerimize ve müzik eğitimine yararlı olması 
dileklerimle.   

10.07.2014
Dr. Öğr. Üy. H.Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ
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MÜZİK

Tanımı
Müzik, insanın günlük yaşantısı ve bütün hayatı boyunca, içinde ya-

şadığı bir ses atmosferidir. Bazen bir eğlence aracı olarak, bazen bir 
anlatım aracı olarak, bazen üzüntü ve sevincimize bir arkadaş olarak, 
bazen rahatlatıcı ve dinlendirici olarak, müzik daima yaşantımızın için-
dedir. Her ne şekilde olursa olsun, müzik insanları daima etkilemiştir. 
Bu etkileniş, insanlığın var oluşuna kadar dayandırılmaktadır. 

İnsanlığın varoluşuyla birlikte başladığını kabul ettiğimiz müzik, gü-
nümüze kadar değişik zamanlarda ve değişik kişiler tarafından, değişik 
şekillerde tarif edilerek tanımlanmaya çalışılmıştır. Ancak, yapılan ta-
rifler ve tanımlamalar, kişilerin bulundukları döneme, niteliklerine, bi-
lim-sanat ve müzikle ilgili algılamaları sonucunda oluşan   anlayışlarına 
göre, farklılık göstermiştir. Günümüzde de müziğin değişik yönlerden 
atanımı yapılmaktadır. 

Uçan, bu tanımları aşağıdaki  şekilde sınıflanmaktadır.1

1. Metafiziksel ve dinsel açıdan bakanlara göre,
örnek: “Müzik, insanlığın ahlâkını arındıran, kutsal bir bilimdir.” (Dede 
Efendi)
“Müzik, tanrısal (İlâhi) bir sanattır” (Beethoven)

2. Dil yönünden yaklaşanlara göre, 
örnek: “Müzik, insan ruhunun dilidir.” (Weber)
“Müzik evrensel bir dildir.” (Cottin)

3. Daha çok içerik yönünden yaklaşanlara göre, 
örnek: “ Müzik, insan duygularını ve olayları bir amaç için ve bir düşünce 
çerçevesi içinde, seslerle anlatan bir güzel sanattır.” (İlerici)

1 UÇAN, 1985, İnsan ve Müzik, S:1, 77-80
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“Sözcükler ile anlatılması mümkün olmayan duygu ve coşkuları, sezdi-
recek duyuracak biçimde düzenlenmiş sesler aracılığıyla başka gruplara 
yansıtma sanatıdır.” (Saygun)

4. Yapı bakımından ele alanlara göre, 
örnek:”Müzik, seslerin mimarisidir.”  (de Stael) 
“Müzik, maddi bakımdan sesleri bazı  biçim ve bir takım koşullar altında    
birleştirmedir.”   (Kastner)  

5. Öğeleri bakımından ele alanlara göre, 
örnek: “Müzik, başlıca iki öğesi ses ve ritim olan  bir bütündür: ses ve ritim-
le anlatım sanatıdır.”  (Sun)
“Ezgisi olmayan müzik, müzik değildir.” (Schumann) 

6. Düzenleniş biçimi ve seslendirme türü bakımından ele alanlara 
göre, 
örnek:  “Düşünce ve duyguları, kulağa güzel gelecek seslerle iletme sa-
natı: bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan yapıtların  okunması yada 
çalınması. (Resimli Türkçe Sözlük)

7. Alan - dal yönünden ele alanlara göre, 
örnek: “Müzik  sözcüğü , seslerden oluşan bilim   yada sanatı  anlatır: o ku-
ralların doğruluğu  ölçüsünde  bilim, bu  kuralların  gerçekleştirdiği ölçüde, 
sanattır.”  (Marpurg)
“Müzik hakkında söylenenlerden tümüyle şu biçimde bir tanımlama orta-
ya çıkarılabilir: Seslerin, sanat çerçevesi içinde düzenlenmesine Müzik 
(Sanatı) ve bu  sanatla ilgili bilimlerin  tümüne de Müzik Bilimi denir.” 
(Grebene)

Yukarıdaki tanımlardan, müziğin bir bilim ve sanat dalı olduğunu 
anlıyoruz. Buna göre daha detaylı biçimde bir yaklaşımla tanımlamaya 
çalışarak, şöyle de ifade edebiliriz; “Müziğin oluşturulması için, müzi-
ğin yapı taşlarını oluşturan, seslerin bir araya getirilmesinden; çalınıp 
söylenmesine; öğretilmesinden dinlenmesine kadar müziğe ait bütün 
kuralların oluşturduğu kurallar topluluğuna “MÜZİK BİLİMİ”, Müziğin 
temel yapısını oluşturan sesleri; insanın kendi zekâ düzeyine ve do-
ğuştan getirip sonradan geliştirdiği yeteneklerinin düzeyine göre güzeli 
arama düşüncesiyle estetik bir yapıda müzik biliminin kurallarına uy-
gun olarak işlemesine “MÜZİK SANATI” denir. Ancak, bilim ve sanat 
bakımından bir bütün olarak müziğin tanımını aradığımız zaman, yuka-
rıdaki tanımların birbirlerini tamamladığını görüyoruz.
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Uçan’ın yaklaşımına göre ise; 
“Sanat olarak müzik, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri, 

düzenli ve uyumlu seslerle, estetik bir yapıda anlatan bütündür.”2  
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlama, aslında sanatın bütün dal-
larındaki genel tanımlama yaklaşımlarının müziğe aktarılmış biçimidir. 
Çünkü, insan çevresinden algıladığı her tür iletiyi duyguya dönüştürür. 
Her birey duygularıyla ilişkili olarak, kendisine özel düşünce ve davra-
nışlar geliştirir, düşüncelerini gerçekleştirmek için tasarımlar oluşturur, 
bunları çevresindeki diğer bireylerle paylaşmaya çalışır. Bu etkileşim 
sürecinde, onlardan elde ettiği dönütlerden bunlara ilişkin çeşitli izle-
nimler elde eder. Bütün bu süreçlerde, diğer insanlarla iletişim kurma-
nın yollarını arar ve bunun için çeşitli yollar, araçlar ve materyaller kul-
lanır. Bu materyallerden birisi de sestir. İnsan, önce kendi ses organını 
kullanarak kendisine özel sesini, vücudundan ve çeşitli materyallerden 
oluşan diğer araçlardan elde ettiği sesleri, hammadde olarak biçimlen-
direrek çeşitli etkinliklerde kullanır. Bunu öncelikle konuşma, şiir oku-
ma, şarkı söyleme; vücud perküsyonu, ve çalgıları kullanarak ritim ve 
ezgi çalma biçimindeki uygulama etkinlikleriyle yapar. Ses hammad-
desinin,mteryalinin müzik yapmak amacıyla kullanılmasıyla ilgili olarak 
müziği “sessizlik zemininde, güzeli arama düşüncesiyle, sesleri este-
tik bir yapıda işleme düzenleme sanatına müzik denir” biçiminde de 
tanımlayabiliriz.

Bir başka ifadeyle: “ Bir  dil, iletişim, ve  anlatım aracı olduğu yak-
laşımından hareketle insanın; güzeli arama düşüncesiyle duygu, 
düşünce, tasarım ve izlenimlerini anlatabilmek için, sesleri ham-
madde olarak, estetik bir yapıda düzenleyip kullanma biçimine, 
müzik sanatı denir.” diyebiliriz. 

İnsan ve Toplum Yaşamındaki Yeri Önemi
Müziğin insan hayatındaki yerini, önemini anlayabilmek için ilkön-

ce “insan nedir?” sorusuna yanıt aramaya çalışalım. “Birey olarak 
her insan, bazı özeliklerle donanık bir organizma olarak, doğal (fi-
ziksel, kimyasal, biyolojik), toplumsal ve kültürel öğelerden oluşan 
bir çevre içine doğmakta; doğduğu çevredeki doğal, toplumsal 
ve kültürel öğelerle az yada çok fakat sürekli bir etkileşim içinde 
bulunmaktadır. Bu etkileşim süreci içinde insan, toplumsallaşıp 

2 UÇAN, 1985, İnsan ve Müzik, S:1, 77-80
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kültürlenerek oluşup gelişmektedir. Bu duruma göre insan, şu 
yada bu anlamda, fakat kesinlikle “Bio-kültürel ve toplumsal bir 
varlıktır.” 3

Yukarıdaki tanımdan da anlaşıldığı gibi, insan öncelikle doğal bir 
çevreye sahiptir ve bu çevre içerisinde yaşantısını sürdürür. Doğal çev-
resi ile sürekli bir iletişim halinde olan insan, duyu organları ile doğal 
çevresinden gelen iletileri algılar, onları çözümleyip kodlayarak, belle-
ğinde depolar. Çevresinde bulunan diğer insanlarla iletişim ve etkile-
şimde bulunarak onlarla toplumsal çevresini oluşturur ve toplumsal 
çevresinde daha yakın ilişkiler içinde bulunduğu kişilerle sosyal çev-
resi oluşur. İnsanlar, toplumsal ve sosyal çevrelerindeki ortak yaşama 
biçimleri ile ilgili olarak birde kültürel bir çevreye sahiptir. 

Müziğin, insan ve toplum hayatındaki yeri, etkileri, görevleri, işgö-
rüleri ile ilgili konular içeriklerine göre, beş boyutta özetlenmektedir.4 
Bunlar;

1- Bireysel (Fizyo-psişik) işgörüler,
2- Toplumsal işgörüler,
3- Kültürel işgörüler.,
4- Ekonomik işgörüler,
5- Eğitimsel işgörüler,
olarak sıralanır.

Müziğin insan üzerindeki etkilerini bireysel olarak, zihinsel geli-
şime, psikolojik gelişime, fiziksel gelişime ve duygusal gelişime; 
toplumsal olarak ise, iletişim ve sosyal gelişime katkıları olarak farklı 
yönlerden incelemek mümkündür.

1. Bireysel (Fizyo-psişik) işgörüler
İnsan, doğal çevresinde bulunan sesleri işitme organı ile duyma de-

nilen biyolojik özelliğiyle algılayarak, tanımaya çalışır, onlara çeşitli bi-
çimlerde tepkiler verir. O sesleri özellikleriyle tanımaya, adlandırmaya, 
taklit etmeye, kullanmaya, biçimlendirmeye uğraşır. Doğal çevresindeki 
seslerin etkisinde kalan insan; kimyasal  özelliklere sahip olan hormonal 
yapısı ve salgı bezlerinin sinir sistemi ile etkileşimiyle ve tepkisiyle bir 
gök gürültüsü yada tıkırtıdan korkar, yağmurun ya da rüzgarın sesiyle 

3 UÇAN,  1983, Eğitimde Program Geliştirme, S:1 
4 UÇAN, 1985, İnsan ve Müzik, S: 78 
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rahatlar, kuş yada kuzu sesinden zevk duyar, motor yada zil sesinden 
sinirlenebilir. Bu tür tepkiler, salgı bezlerinin salgıladığı hormonların si-
nir sistemini etkilemesiyle oluşan, insanın bireysel olarak kendisine ait 
ruhsal / psikolojik yapısına özel, duygusal özelikleridir. 

İnsanın fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları vardır. Fiziksel ihtiyaçlar ge-
nel anlamda bireyin günlük yaşantısı içindeki yeme içme, barınma, 
giyinme gibi fiziksel doyuma yönelik sayabileceğimiz konuları kapsar. 
Psikolojik ihtiyaçlar ise, tamamen duygu ve düşüncelere yönelik ruhsal 
doyum sağlayan konuları içerir. Daha önce yukarıda, insanın çevresiy-
le olan iletişiminden duygu ve düşüncelerin oluştuğunu belirttik. Kişinin 
duygu ve düşüncelerini; diğer insanların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçla-
rını karşılamak için ürettiklerine, estetik bir biçimde, bir başka deyişle 
onların duyu organlarıyla algılamalarında onların etkilenmelerine yö-
nelik ve güzeli arama isteğiyle yansıtmasına, genel anlamıyla sanat 
denir. Ancak, üretilen her şey önce bilimin kurallarına göre, ona uygun 
olarak yapılır. Fakat, sadece bilimin kurallarına uygun olarak yapılan iş-
ler çoğu zaman, insanın fiziksel ihtiyaçlarından kaynaklanan gereklilik-
lerini karşılar ve ona ruhsal doyum sağlamaz. Psikolojik / ruhsal doyum 
sanat ile karşılanır. Sanatsal iletişim zaten, insanın doğasında vardır. 
Sanatsal  düşünceyle fiziksel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik, fakat, 
mesleki ve ticari  yaklaşımla üretim yapmak için faaliyette bulunma işi-
ne ve bu mesleklere zeneat denir. Ancak, barınma ve onunla ilgili olan 
her alanda, inşaat biliminin kurallarının sanat yaklaşımıyla uygulanma-
sına mimari denir. Ruhsal gereksinimlerin karşılanmasındaki bütün sa-
nat alanlarını ise, güzel sanatlar olarak adlandırıyoruz.

İnsanın yaşı ilerleyip büyüdükçe, müziğin hayatındaki yeri de artar. 
Bir işyerinde çalışanların, müzik dinleyerek iş yaptıkları zaman, o iş-
yerindeki verimin arttığı araştırmalar sonucu anlaşılmıştır.  Eğlenmek 
isteyen insanın müzik dinlemesi, sıkıntısı olan bir insanın müzik din-
leyerek rahatlaması, çalışan bir insanın müzik dinleyerek daha verimli 
çalışması, ruh hastalıklarının tedavisinde müziğin kullanılması, müziğin 
insanların üzerindeki etkisini anlamamız için yeterlidir.

Bireysel bakımdan insan müzik dinler, seslendirir ve beste yaparak 
üretimde bulunur. Bütün bu etkinlikler, onun zihinsel, fiziksel ve duygu-
sal gelişimine çok önemli katkılar sağlar.

2. Toplumsal işgörüler 
Birey, toplumsal çevresinde ise, diğer insanlarla sesler yoluyla ileti-

şim sağlar ve etkileşimde bulunur. Müzik bireyleri olduğu gibi, bireylerin 


