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Bu çalışma; Türk müziği eğitimi, sosyoloji, üslup ve repertuvar, frustrasyon 

ve müzik bilimleri disiplinlerini içermektedir. 

Araştırmanın; konusu ve içeriği ile klasik Türk müziği eğitimi veren 

üniversitelerdeki konservatuvarlarda okutulmakta olan Üslup ve Repertuvar dersinin 

hedeflerine ulaşmasında karşılaşılan frustrasyonların neler olduğu, çözüm önerileri 

konularının incelenmesi, öğrencilerin ve eğitmenlerin frustrasyonlar hakkındaki 

genel görüş ve düşüncelerini ve bakış açılarının belirlenmesini, Üslup ve Repertuvar 

dersinin eğitiminin uygulanmasında karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılmasına 

yönelik, özgün ve yeni bir çalışma olması, bu alana yönelik diğer derslerin 

eğitiminde karşılaşılacak frustrasyonların ortadan kaldırılmasına örnek teşkil edecek 

bir çalışmadır. Ayrıca sosyal psikoloji ve istatistik biliminin yöntem ve 

tekniklerinden faydalanılması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin başarılarını etkileyen 

frustrasyonlar isimli çalışma; Türk müziği eğitimi veren 5 üniversiteye bağlı devlet 

konservatuvarları ile sınırlandırılmış, tarama modelini esas alan, nitel yöntemlerin 

kullanıldığı betimsel bir araştırmadır.  
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Çalışma sonucunda; alt problemlere göre düzenlenen veriler işlenmiştir. 

Eğitim, müzik eğitimi ve Türk müziği eğitimi konularına, repertuvar ve üslup 

konuları hakkında bilgilere, bu dersin içeriği ve işlenişine, frustrasyon ile ilgili 

bilgilere, sosyal psikoloji ve müzik eğitimi ilişkisine, dersin hedefine ulaşmasında 

ortaya çıkan frustrasyonların neler olduğu, verilerin değerlendirilmesi, konularına yer 

verilmiştir. Çalışmanın alana katkı sağlayıcı, özgün ve konu üzerinde yeni 

çalışmalara destek olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üslup, repertuvar, frustrasyon, müzik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ABSTRACT 
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This study includes Turkish music education, sociology, style, repertoire and 

the principles of frustration and music science. 

 
The aim of this study is to identify the frustrations which are encountered 

during the style and repertoire courses offered at conservatory departments of the 

universities that offer classical Turkish music education, to examine proposals for 

solutions, to investigate the points of views and opinions of the students and lecturers 

about such frustrations. With regard to its subject and contents, this study is original 

and innovative in its solutions to eliminate frustrations encountered during style and 

repertoire classes and it will set an example for frustrations that could arise in other 

classes in this field. It is also notable in that it makes use of the methods and 

techniques of social psychology and statistics.  

 
The study, titled frustrations that affect the levels of success of students that 

attend style and repertoire classes is limited to the state conservatories of five 

universities that offer Turkish music education. It is a descriptive study in which 

qualitative methods are used and which is based on screening model. 
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As a result of the study, data prepared according to the sub problems are 

processed. Education, the subject of music education and Turkish music education, 

information about the subject of style and repertoire, content of this class and how 

this class is taught, information about frustration, relation between social psychology 

and music education, what the frustrations that come up during achieving the aim of 

this class are, assessment of the data, these are mentioned in the study. Contributing 

to the field of study, original and new work on the subject is considered to be 

supported. 

Key Words: Style, repertoire, frustration, music. 
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GİRİŞ 
 

Bu çalışma; Üslup ve Repertuvar dersi eğitimi alan konservatuvar 

öğrencilerinin eğitim süreleri içerisinde karşılaştıkları frustrasyonları (engellemeleri)  

tespit etmek ve bu frustrasyonlara etkili çözümler bulmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Çalışmada, Üslup ve Repertuvar dersinin amaçlarına ulaşmada karşılaşılan 

engellemelere yönelik hem öğrenci hem de eğitmen görüşlerine ve düşüncelerine yer 

verilmiş, Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin başarılarını etkileyen 

frustrasyonların (engellemeler) neler olduğu sorusuna cevap aranmıştır.  

Bu doğrultuda uzman görüşleri sonucunda belirlenmiş olan beş 

konservatuarda, dördüncü sınıflarda eğitim alan öğrencilerle karşılıklı görüşmeler 

yapılmıştır, yarı deneysel tekniklerle çalışmalar yapılmıştır,  uzman görüşlerine yer 

verilmiştir.  Araştırmada; bazı veriler anket yoluyla elde edilmiştir. 

Çalışma; Türk müziği devlet konservatuvarlarında sekiz yarıyıllık dönemde 

okutulmakta olan Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin eğitim süreleri 

içerisinde karşılaştıkları frustrasyonları belirlemek, bu frustrasyonların nasıl 

oluştuğunu, sonuçlarının neler olduğunu ve bu sonuçlara yönelik öğrenci ve 

öğretmenlerin tutum ve davranışlarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Üslup 

ve Repertuvar dersinin öğrenci yönünden başarı ortalamasının yükselmesini 

sağlamak, bu dersin öğretim yöntem ve stratejilerinde yeni ve farklı yaklaşımlar 

ortaya çıkarabilmek araştırmanın diğer amaçları arasındadır. 

Çalışma; konusu ve içeriği itibari ile; Üslup ve Repertuvar dersi alan 

öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde karşılaştıkları frustrasyonlarınbelirlenmesi,  

Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde karşılaştıkları 

frustrasyonlara sonucundaki tutum ve davranışlarının belirlenmesi, Üslup ve 

Repertuvar dersi alan öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde karşılaştıkları 

frustrasyonlar yönelik eğitimcilerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi, alana özgü 

yeni ve özgün bir çalışma olması ve müzik bilimi çalışmalarında Sosyal Psikoloji 

biliminin kullanılabilirliğini güçlendirmesi,   bakımından önemlidir. 
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Çalışma, Türk müziği eğitimi veren ve programları olan konservatuvarlar 

arasından uzman görüşleri alınarak belirlenecek beş konservatuvar, bu 

konservatuvarlar arasından araştırmaya gönüllü olarak katılacak öğrenci ve 

eğitimcilerle sınırlandırılmıştır. 

            Çalışmada elde edilen bulgulara göre; klasik Türk müziği eğitimi veren 

devlet konservatuarlarında okutulmakta olan, Üslup ve Repertuvar dersinin 

hedeflerine ulaşmasında ortaya çıkan frustrasyonların (engellenmelerin), öğrenci ve 

uzman görüşlerine göre; fiziki, psikolojik, sosyal çevre, biyolojik ve dersin kendi 

özelliklerinin etkisi altında ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu 

bulgulara göre bu frustrasyonların ortadan kaldırılması yönünde yapılacak 

çalışmaların daha çok öğrenci tabanlı ancak uzman görüşlerine ve kontrolünde bağlı 

olarak çözülebileceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın alana katkı sağlayacağı, diğer dersler için örnek teşkil edeceği, 

özgün ve konu üzerinde yeni çalışmalara destek olacağı düşünülmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

ARAŞTIRMANIN İÇERİĞİ 

 

 

1. EĞİTİM 
 

           Genele bakıldığında eğitimin çok farklı tanımları yapılmıştır. Eğitim yaşamın 

her alanında insanoğlunun karşısına çıkan bir kelimedir. Her alanda kullanılabilen 

vazgeçilmez bir kavramdır. Eğitime yönelik tanımların ortak özelliğinin, davranış 

değişikliği oluşturma çalışması olduğu söylenebilir. Bu bağlamda eğitim sözlük 

anlamı ile şu şekilde ifade edilebilir. 

        Eğitim (Osm: terbiye/Fr.- İng: education, pedagogie): Kişinin zihni, bedeni, 

duygusal toplum toplumsal yeteneklerinin, davranışlarının istenilen doğrultuda 

geliştirilebilmesi ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, 

bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür (Akyüz, 1994: 2). 

       Ancak eğitimin gerçekte ne anlama geldiği toplumsal yaşamlara göre farklılık 

arz etmektedir. Eğitim ile ilgili yapılan tanımlara bakıldığında eğitimin farklı bakış 

açılarından tanımlandığı görülmektedir. Eğitim sözcüğünün başka sözcüklerle yan 

yana kullanılması ise anlamında farklılıklar meydana getirebileceği anlaşılmıştır.  

  Söz gelimi, halk eğitimi, özel eğitim gibi deyimler eğitilecek kitleyi; trafik 

eğitimi, beslenme eğitimi gibi deyimler eğitimin konusunu; iş eğitimi, etkin eğitim, 

oyunla eğitim gibi deyimler eğitimin yöntemini; televizyonla, radyoyla eğitim gibi 

deyimler eğitimin aracını; işbaşında eğitim, hizmet içi eğitim, olgunlaşma eğitimi 

gibi deyimler eğitimin tamamlayıcılığını gösterirler. Görüldüğü gibi eğitim geniş 

anlatımlı bir kavramdır. Bu nedenle eğitim sözcüğünün kullanılmasında bu sözcüğün 
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hangi anlamda kullanıldığının belirtilmesi, kişiler arası iletişimi kolaylaştıracaktır 

(Başaran, 1996: 168). 

     Tezcan’a göre; “Eğitim bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve 

olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır. ” Yine 

Tezcan’ın başka bir biçimdeki tanımına göre eğitim; “Bireyin toplumsal yeteneğinin 

ve en elverişli düzeyde kişisel gelişmesinin elde edebilmesi için seçilmiş ve 

denetimli bir çevreyi (özellikle okulu) içine alan toplumsal bir süreçtir (1999: 2). 

   Küçüköncü’ye göre eğitim, bireyin istenilen yönde davranış kazanma, 

değiştirme, geliştirme süreci olarak genel anlamda tanımlanmaktadır (2002: 253). 

            Eğitimle ilgili tanımlarda eğitimin gerçekleşmesi için önceden belirlenmiş 

amaçların olmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Buradan da anlaşılmaktadır ki 

eğitim amaçsız olamamaktadır. Bireylerin eğitilmesinde mutlaka amaçların 

belirlenmesi gerekmektedir. 

           Yeşilyaprak bu konuyu şu şekilde açıklar: 

           Eğitimin genel amacı bireyin bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal 

yeteneklerinin kendisi ve toplumu için en uygun şekilde gelişmesi oluşumudur. 

Kısaca bireyin her yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplumu için en uygun 

düzeyde geliştirilmesi sürecidir. Toplumun en basit birimi ailede başlayan bu 

eğitimde, bireyin topluma yararlı olması amaçlanmaktadır (2013: 3). 

           Farklı bir tanıma göre de eğitim yardım etme ve bir alışveriş eylemidir.  

Bu konuda Oğuzkan; Eğitim yeni kuşakların, toplumsal yaşayışında yerlerini almak 

için hazırlanırken, gereken bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine yardım etme 

etkinliğidir (1974: 24).Şeklinde ifade etmiştir. 

           Diğer yandan eğitimin tanımlamaları içerisinde davranış değiştirme, süreç, 

kasıtlı olarak kültürlenme gibi değişik kavramların geçtiği görülmektedir. Konuya 

bütün olarak bakıldığında eğitimin toplumların sağlıklı bir yapıya kavuşmasında 

temel bir işlev gördüğü söylenebilmektedir (Tezcan, 1999: 3). 
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1.1. EĞİTİM ÇEŞİTLERİ 

 

            Eğitim sürecinin devam etmesinde en önemli noktaların başında planlı bir 

biçimde olması gerekmektedir. Eğitim planlı olması açısından formal ve informal 

olarak ikiye ayrılır. 

 
1.1.1. Formal Eğitim 
 

Planlı, programlı bir amaç doğrultusunda belirli bir mekânda uzman kişilerin 

rehberliğinde düzenlenen bir etkinliktir. Bu planlı süreç okullara belirlenmiş amaç 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu süreç okul öncesinden başlayarak yüksek 

öğretime kadar olan süreyi kapsamaktadır. Bu eğitim sistemine örgün eğitim 

denilmektedir. Formal eğitim örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki başlık altında 

ele alınmaktadır (Tezcan:1999). 

            Buna göre; 

1. Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere,  belirli 

amaçlara göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak 

yapılan eğitim olarak tanımlanmaktadır. Okul öncesi eğitimden başlayan 

yüksek öğretime kadar olan süreyi kapsamaktadır (Tezcan: 1999). 

               2. Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, örgün eğitim 

sisteminin her hangi bir aşamasında bulunan ya da örgün eğitimi tamamlamış 

bireyler için, örgün eğitimin yanında ya da dışında düzenlenen eğitim,   

öğretim ve rehberlik uygulama etkinliklerinden oluşmaktadırlar. Yaygın 

eğitimde genel ve mesleki eğitim eksikliklerini gidermek isteyen bireylerin 

gönüllü katılımı söz konusudur (Tezcan: 1999). 
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1.1.2. İnformal Eğitim 

 

Bireyin içerisinde bulunduğu ortamda kendi kendine sistemsiz ve denetimsiz bir 

şekilde kültürlenmesidir. Bu kültürlenme olumlu veya olumsuz olabilmektedir. 

Bireylerin gönüllü olarak öğrenmeye çalıştıkları plansız, programsız eğitim 

anlayışına informal eğitim denilmektedir. Bu amaçla aile, arkadaş grupları informal 

eğitime örnek olarak verilebilir (Tezcan: 1999). 

           Bütün bunları içeren bir tanım yapacak olursak;  

           Eğitim geçmişin bilgi ve deneyimlerini sistemli bir şekilde aktarmak, kasıtlı 

kültürlenme sürecini işletmek, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla 

istenilen değişikliği meydana getirmek ve yeni olumlu davranışlar kazandırmak için 

sürdürülen çabaların tümüdür (Okutan, 1997: 4). 

 

2. MÜZİK EĞİTİMİ 

 

Eğitim, sanat eğitimi ve müzik eğitimi üçgeninde müzik eğitiminin ve 

içerisinde yer alan unsurlar ile tanımlamaların neler olduğu ve uzmanların 

görüşlerinin dikkatli değerlendirilerek bilinmesi gerekmektedir.  

            Müziğin hem bir eğitim aracı, hem de bir eğitim alanı olduğu bilinmektedir. 

Eğitim alanı olarak seçildiğinde özel koşullar gerektiren ve uzmanlık dalı olarak 

sunulan müzik, eğitim aracı olarak ise tüm insanlığı saran kucaklayan bir özelliğe 

sahiptir (Bozkaya, 2001: 225). 

            Yunanlı büyük filozof Eflâtunun “Devlet” isimli eserinde  (MÖ.427/347) 

müzik ve eğitim hakkındaki düşüncelerini şöyle açıklamaktadır:  

             “Bence eğitim, müzikle başlamalıdır. Ritim öğesi insana düzen ve ölçülülük, 

ezgi öğesi de yiğitlik, sevgi ve dostluk duyguları verir” (Ergan, 1996: 13).  

             Eflatunun insanın ruhsal ve toplumsal tüm sorunlarına değindiği eserinde, 

seçilmiş müziklerle eğitilmesi gerektiğini önermesinden bu yana, eğitim aracı olarak 

müzikten nasıl yararlanılacağı ilgilileri her zaman çok düşündürmüştür. Bu amaçla 
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müzik bir eğitim aracı olarak, çağlar boyunca değişik kültürlerde hep gözde olmuş ve 

insanlık bu gizemli sanatın eğitici gücünden yararlanmanın yollarını aramıştır 

(Bozkaya, 2001: 225). 

“Türk Müziği’nin büyük bestekârı Hamâmîzâde İsmâîl Dede-Efendi (9 Ocak 
1778/29 Kasım 1846 )’nin müzik tanımında müziğin eğitimsel boyutunun diğer tüm 
özelliklerinin önünde değerlendirildiği görülmekte, müzik bireysel ve toplumsal bir 
manevî eğitim unsuru olarak işaret edilmektedir. “Mûsikî, ahlâk-ı beşeri tasfiye eden 
bir ilm-i şerîftir (Müzik, insan ahlâkını arındıran kutsal bir ilimdir) ” (Çevikoğlu, 
1999: 14). 

“Müzik eğitimi, bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel 

davranışlar kazandırma, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak 

belirli müziksel değişiklikler oluşturma ya da bireyin müziksel davranışlarını, kendi 

yaşantısı yoluyla amaçlı olarak değiştirme veya geliştirme sürecidir” (Uçan, 1997: 

30). 

Somakcı ise müzik eğitimini şu benzer düşünceler ile ifade etmiştir: 

            “Müzik eğitiminde diğer branş eğitimlerinden farklı olarak hem sanat hem de bilim 
bir arada öğretilmektedir. İnsan yetiştirilirken insanların kazanacakları beceriler ve 
bu becerileri kazandıkları takdirde ulaşacakları hedefleri ruhsal ve bedensel olarak 
en iyi şekilde sağlamak tabiî ki sanat eğitimi ile olur. Sanatın için de ise müzik 
eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Müzik eğitimi, insan ruhuna verdiği ve işlediği 
güzelliklerle, insanların toplum içinde sağlıklı ve başarılı birer kişi olarak 
yetiştirilmesinde önemli katkı sağlamaktadır ” (1999: 53). 

           Müzik eğitimi müziğin amaç veya araç olarak kullanılma alanına göre, eğitim 

niteliğindeki davranışların belirlenmesi bakımından, farklı içerikleri bulunan, çağdaş 

eğitim anlayışına uygun eğitim alanıdır (Küçüköncü, 2002: 253). 

           Müzik eğitiminin yaşamın hangi döneminde başladığına dair birçok farklı 

görüş bulunmaktadır. İlgili kaynaklar incelendiğinde müzik eğitimine genelde küçük 

yaşlarda başlanılması gerektiği özen, dikkat ve istikrar isteyen uzun bir süreç olduğu 

savunulur. Mahmut ve NergizŞakirzade Sarı bu konu ile ilgili şunları belirtmiştir: 

          “Müzik eğitimine küçük yaşta başlandığı ve ciddi bir eğitim gerektiren bir dal 

olduğunu unutmamalıyız” (ŞakirzadeSarı,  2002: 127). 

           “Bozkaya ise “ Müzik eğitimi tavandan değil, tabandan başlamalı” (2001: 

231). İfadesini kullanarak müzik eğitimine küçük yaşlarda başlanılmasının önemini 

vurgulamıştır. 
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Küçüköncü’ye göre ise; “Müzik eğitimi ilköğretim kurumlarının ilk basamağı 

olan birinci devrede başlamaktadır. Müzik eğitimi özellikle bu devrede sınıf 

öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Okuma yazma eğitimi gibi müzik eğitimi de 

titiz bir uygulama gerektirmektedir. Müzik eğitimi içinde kuramsal bilgiler öğretimi, 

şarkı öğretimi ve çalgı öğretimi yerine göre amaç-araç olarak birbirlerini destekler 

biçimde kullanılmalıdır” (2002: 253). 

Müzik eğitimi öz olarak müziksel davranış kazandırma ve geliştirmeyi hedefler 

(Bulut, 2003: 285). 

            Müziğin bir eğitim aracı olarak kullanılması dünyada ve Türkiye’de hızla 

yaygınlaşmakta ve bu alanda çok önemli değişme ve gelişmeler gözlenmektedir. 

Müzik eğitimi de tıpkı eğitimin diğer dallarında olduğu gibi, birbirleri ile çeşitli 

yönlerden ilişkili olan faktörlerden oluşur ve bunlardan etkilenir. Eğitim de arzulanan 

hedefe ulaşılmasında, istenilen düzeye erişilmesinde ve geliştirilmesinde başlıca şu 

faktörler rol oynamaktadır. 

1. İyi yetiştirilmiş kaliteli ve yeterli müzik eğitmeni 

2. Eğitim, öğretim ortamı içinde bulunan öğrenciler 

3. Yeterli ve çok sayıda araç-gereç (Enstrüman, kitap) 

4. Öğretim programı 

5. Eğitim dışı müzik çalışmaları (Konserler, korolar, müzik dinleme saatleri) 

6. İhtiyaca cevap verebilecek çalışma mekânları (Yağışan, 1999: 56). 

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.  

           Bu amaçlar incelendiğinde müzik eğitimi temelde üç ana amaca yönelik 

olarak düzenlenir ve gerçekleştirilir.  

    1. Genel Müzik Eğitimi 

    2. Özengen (Amatör) Müzik Eğitimi 

    3. Mesleksel (Profesyonel)Müzik Eğitimi 
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Genel müzik eğitimi, müzikle ilişkisi ne olursa olsun herkes için gereklidir ve 

herkese yöneliktir. Özengen müzik eğitimi, müziğe özel ilgisi, isteği ve yatkınlığı 

olup müziği kendisi için bir düşkü(hobi) alanı olarak seçenlere dönüktür. Mesleksel 

müzik eğitimi ise müziğe üst düzeyde yetenekli olup müziği kendisine bir iş, meslek, 

ciddi sürekli uğraş, görev alanı veya çalışma alanı olarak seçenlere belirleyenlere 

yöneliktir (Uçan, 1997: 8). 

Müzik eğitiminin üç ana türünden biri olan mesleki müzik eğitimi 

(profesyonel), müziğin bütününü, bir kolunu veya dalını meslek olarak seçen kişilere, 

genellikle örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimdir (Uçan, 1997: 31–33).  

Mesleki müzik eğitimi, ülkemizde yükseköğretime bağlı devlet 

konservatuvarlarında, müzik ve sahne sanatları fakülteleri ile eğitim fakülteleri 

müzik eğitimi bölümleri ya da müzik eğitimi anabilim dallarında verilmektedir. 

Eğitim fakülteleri, güzel sanatlar eğitimi bölümleri, müzik eğitimi anabilim 

dallarında verilen müzik öğretmenliği eğitimi ile müzik öğretmeni yetiştirmek 

amaçlanırken, aynı zamanda duygu ve düşüncelerini müzikle ifade edebilen ve bunu 

başkaları ile paylaşabilen birey de yetiştirmektir. 

 

3. KLASİK TÜRK MÜZİĞİ  
 

Klasik kelimesi değerini hiçbir devirde kaybetmeyen, üzerinden çok zaman 

geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen, geleneksel kurallarla 

yapılmış anlamını taşımaktadır. 

          Kavram olarak klasik örnek evrensel mükemmelliği, tarihsel akımların 

birleşimini, stil ve biçim özdeşliğini, doğallığı ve kalıcılığı, saltlığı ve yalınlığı, 

denge ve orantıyı, bütünlük ve tutarlılığı içermektedir (Say, 2010: 178). 

         Bütün sanat eserlerinin genel bir tarifini yapmak zordur. Klasik vasfını taşıyan 

bir sanat eserinin mutlaka geçmişe ait olması gerekmez. Çağdaş bir eserde klasik 

kurallara uygun bir şekilde yapılmışsa “Klasik” sayılabilir. Klasik kelimesi anlam 

bütünlüğü ile birlikte müzik ile birleştiğinde, klasik kuralları olan ve bu kurallara 

uygun olarak yapılmış müzik anlamına gelmektedir. Klasik kelimesi birçok 
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nüanslarla kullanılmıştır. Bazen “eski” manasına gelir. Bazen ilmi eserlerde 

“klasik” denilebilir. “klasik müzik gerek batı, gerekse Türk müziğinde hiçbir zaman 

“Eski müzik ya da eski musiki” anlamına gelmez.  Zira “eski musiki” bugün 

yaşamayan ve kullanılan musiki sistemi ve hususiyetlerinden başka sistem veya 

hususiyetlere dayanan müzik demektir  (Öztuna, 1990: 29). 

        Yaşayan müzikler genellikle türlerine, sistemlerine ve özelliklerine göre 

sınıflara ayrılarak incelenir ve değerlendirilir. Klasik Türk müziğinde sistem 

üstünlüğü, ezgi zenginliği ve kaynak değeri konusunda diğer müzik türleri içinde 

önemli bir değere sahiptir (Beşiroğlu ve ark. 2010: 18). 

         Öztuna, klasik Türk müziğinin tanımını şu şekilde yapmıştır: 

“Türk Musikisi, her şeyden önce bir melodi musikisi, nağme musikisidir. Bu 
nağmeler, yapı bakımından çok çeşitli, irili ufaklı bir takım aralıkların 
kullanılmasıyla meydana getirilir. İnsan kulağı bu aralıkların bir kısmını, sadece 
melodiler içinde fark edebilir, değerlendirebilir. Öte yandan, bu nağmeler, seslerin, 
belli sıralanış, düzenleniş, diziliş ve hareket ediş şekillerine göre birçok cins ve 
makam oluşturur” (1988: 45). 

Türk insanının yaşayışının lisanı olan bu müziği, Yavaşça şu şekilde 

anlatmıştır: 

“Türk kültür ve sanatının temel direklerinden biri olan Klasik Türk müziğinin 
kendine has milli bir romantizmi vardır. Türk insanı, maddi dünyasındaki; bitmeyen 
sevdalarının, vefasız sevgilinin, dünyalara bedel bir çift güzel gözün, acı tatlı sözün, 
heyecanlarını ve maceralarını din dışı müzik ile anlatmıştır. Manevi dünyasında ise: 
Yaradan ile O’nun Resulünün sevgisiyle dolan duygularını da dini müzik ile dile 
getirmiştir. Türk müziği, köyden şehre, saraydan câmiye, yayladan ovaya, kışladan 
sınır boyuna; beste, ağır semai, şarkı, ayin-i şerif, ilahi, ezan, tekbir, uzun hava, 
türkü, mehter havası olmuş, “ Müzik ruhun gıdasıdır.” Tanımıyla da gönüllerimizi 
doldurmuştur” (Akt.Şen, 1998:5). 

           Klasik Türk müziği ile ilgili pek güzel, çarpıcı sözler söylenmiştir. Özellikle 

edebiyatçılarımızdan Abdülhâk Şinasi Hisar’ın söylediği çok anlamlıdır.“Türkler 

önsözü de, son sözü de Türk müziği olan bir kitaba bezer” (Akt.Şen, 1998:5). 

           Yine başka bir anlamlı söz de klasik Türk müziği için; “Kökü mazide olan âti” 

olduğu dikkate alınarak özellikle icracı sanatçıların geleneksel sistemden kopmadan 

çağdaş icra aşamasına ulaşacak şekilde yetiştirilmelerine önem gösterilerek ve bunda 

titiz davranılması gerektiği vurgulanmaktadır. Klasik Türk müziği bugün dünya 

yüzünde en yaygın iki cins müzikten biridir. Bunlardan biri tonal müzik yani çok 

sesli müzik dediğimiz batının kullandığı müziktir. Diğeri modal müzik yani tek sesli 
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makam müzik dediğimiz müzik tarzıdır ki bütün dünyada modal müzikler arasında 

en yaygın olanı, en başta gelenidir. Bilimsel çerçeve içinde tamamen tabiata 

dayanarak sistemleşmiş ve gelişmiş olan Türk müziğidir ki bunu da Türkler yüzyıllar 

boyunca tek başlarına geliştirmişler, sistemleştirmişler, kanunlarını matematik olarak 

bulmuşlar ve dünyaya tanıtmışlardır (Özkan, 1990: 25). 

           Klasik Türk müziğinin sadece kültürel ve sosyal anlamda özelliklerinden 

başka Teknik ve sistematik olan ve başka hiçbir müzik türünde rastlanmayacak 

kendine has özelliklerinin olduğu da önemli bir gerçektir. Bu konu ile ilgi olarak 

araştırmacı bestekâr Cinuçen Tanrıkorur klasik Türk müziğini şu şekilde anlatmıştır: 

            “Sufilerin “dilsizlerin dili” sözüyle anlattıkları kelimeye dökülmesi mümkün 
olmayan, ancak sadece hissedilebilen “gerçek”i terennüm eden bu musikinin 
karakteri, kaynağı olan Türk Musikisinin genel karakteri içinde mütalaa edilir. Yani: 
Kuzey ve Doğu Asya’da 5 (Pentatonik), Güney ve Batı Asya’da 7 (heptatonik) aralık 
üzerine kurulu bir sistem vardır. Genellikle tizden peste doğru sönerek inen ses 
dizlerine dayalıdır.  Tarihi orijininde tek kişinin (ozan tarzına uygun) usüllü veya 
usülsüz, ama mutlaka bir makama bağlı olarak çalıp söylenmiştir. müziğin sadece 
ritim ve melodi unsurlarını kullanıp insan sesine ağrılık veren ve nihayet, nesilden 
nesile aktarımı meşk yoluyla sağlayan bir şahsi üslup ve ifade müziğidir”  
(Tanrıkorur, 2003: 15). 

 

4. KLASİK TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİ 

 

            Klasik Türk müziği eğitimi belli bir tarihsel sürece bağlı olarak ilerlemiştir. 

Bu ilerlemeyi elbette klasik Türk müziğindeki dönemler tayin etmiştir. Hemen her 

dönemin kendi atmosferine uygun bir yaşam biçimi, sanat anlayışı ve eğitim şekli 

olmuştur. Klasik Türk müziği eğitimi bu yaşam biçimi ve sanat anlayışından 

kopmamış aynı paralellikte bir ilerleme kaydetmiştir. Bu ilerleme esnasında zaman 

içerisinde dönemlere göre bir takım melodi ve makam anlayışında değişmeler 

olmuştur. Ancak bu değişimler klasik Türk müziği eğitiminin yapılabilmesi ve 

aktarılması hususunda ciddi bir önem arz etmemiştir. Bu eğitim için en önemli 

uygulama yönteminin meşk olduğu bilinmektedir. Meşk ve hafıza unsuru, klasik 

Türk müziği eğitiminin her dönemi içinde olmuştur. Kendine has tarzı ile yüzlerce 

yıl kat eden klasik Türk müziği, eğitiminin yapıldığı kurumlarda, önem arz 

etmektedir. Dönemlere göre değişiklik göstermiş bu kurumlardaki bir takım sosyal 
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ve fiziki değişimler mutlaka olmuştur. Bu kurumlar şüphesiz ki, klasik Türk müziği 

eğitiminin uygulanmasında günümüzde de önemli roller üstlendiği bilinmektedir. 

 

 4.1. KLASİK TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİNİN TARİHSEL SÜRECİ 

 

            Türk Müziği tarihine göz atıldığında Anadolu Selçuklularının son dönemi 

Osmanlı Devletinin kuruluş döneminden önce müzik eğitimine yönelik doğruluğu 

ispatlanmış herhangi bir kaynak mevcut değildir. Ancak bu görüş klasik Türk müziği 

eğitiminin bu dönemlerden önce yapılmadığı ve/veya olmadığı anlamına 

gelmemektedir.  

“Çünkü 13. yüzyılda Klasik Türk Müziği birden var olmuş bir müzik değil, uzun bir 
kültür birikiminin, uzun bir sanat geleneğinin bir merhalesi. O merhalede 
gördüğümüz eserler bunun gerisinde çok güçlü bir müzik mazisinin, Türklere ait bir 
müzik geçmişinin var olduğu izlenimini ve kanaatini pek açık bir şekilde göz önüne 
sermektedir. 

Örneğin; Göktürklerde de çalınan bir nevbet geleneği vardı. İbni Haldun “Türk 
devletlerinde ordunun önünde büyük bir sancak ve tuğ” taşıyan bir Çalış ve birçok 
bayraktar bulunduğunu, tablkus’un Türklerce kullanıldığını belirtir. Selçuklu 
devrinde Klasik Türk musikisi ordu-saray, göçebe obaları ve tekke-zaviyelerde 
gelişmekte idi. Bir hükümranlık alameti olarak algılanan ve hükümdarın otağı 
önünde 5vakit, meliklerin kapısı önünde de 3 vakit çalınan Nevbet (Nöbet) en 
bilinen klasik Türk musiki müessesesidir. Devletin haşmetinin güzel sanatlarla da 
ifadesinin en muhteşem mercii olmuştur ordu-saray müziği… Selçuklulardaki bu 
nevbet geleneği, Osmanlılarda en üst seviyesine ulaşmış ve Mehter-hane adını 
almıştır” (Berker, 1985: 12). 

Selçuklularda müzik eğitimi konusu farklı eserlerde zaman zaman değinilen 

konulardan biridir. Ustadan çırağa şeklinde, bugün de müzik eğitiminde kullanılan ve 

adına meşk usulü denilen bir yöntemle müzik eğitimi geleneksel yöntemlerle 

öğretiliyordu. Müzik öğretimi halk arasında geleneksel yöntemlerle camilerde, kuran 

kurslarında, tekkelerde, insanlar ve dervişlerin zikir ve zikir sonrası toplantılar 

sırasında meyhanelerde, evlerde yapıldığı gibi, gerek saray dışı müzisyenlerin 

denetiminde gerekse saray eğitimi alanlar arasında müzik eğitimi olabiliyordu. 

Bunların dışında bazı topluluklar geleneksel olarak müzisyen olmakta ünlüydüler 

(Uslu, 2011: 75). 
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Selçuklu devrinde tasavvufun çok yayılması da musikinin gelişmesini 

tetikliyordu. Anadolu’da Mevlevi ve Ahi zaviyelerinde, eskisinden daha fazla musiki 

eğitimi verilmekte aynı zamanda icra edilmekteydi (Turan, 1997: 394). 

           Selçuklular ve Osmanlıların önem arz edecek her türlü etkinlikte kullandığı 

müzik için mutlaka ciddi ve programlı bir eğitimin gerektiği bu eğitiminde devlet eli 

ile sistemli bir şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır (Sözer, 1996: 714). 

Sözer’e göre; Türk müziği eğitimin deki gelişmeler şu evrelere göre 

şekillenmiştir. 

Tablo 1. Türk Müziği eğitiminin deki gelişmeler şu evrelere göre şekillenmiştir 

Hazırlayıcı Dönem 
Başlangıcından Hoca Meragalı Abdülkadir’e kadar olan 
dönem (1360–1424) Eğitim Sistemi: Birebir yapılan hoca ve 
öğrenci arasında tekrar a dayanan meşk sistemidir. 

Birinci Klasik Dönem 
Hoca Abdülkadir Meragalı’dan Itri’ye kadar olan dönem 
(1640–1712) Eğitim Sistemi: Birebir yapılan hoca ve öğrenci 
arasında tekrara dayanan meşk sistemidir. 

Son Klasik Dönem 
Itri’den Hamamizade İsmail Dede Efendi’ye kadar olan 
dönem (1778–1846) Eğitim Sistemi: Birebir yapılan hoca ve 
öğrenci arasında tekrara dayanan meşk sistemidir. 

Yeni Klasik Dönem 
Hamamizade İsmail Dede Efendi’den Zekai Dede’ye kadar 
olan dönem (1825–1897) Eğitim Sistemi: Birebir yapılan hoca 
ve öğrenci arasında tekrara dayanan meşk sistemidir. 

Romantik Dönem 
Zekâi Dede’den Hüseyin Sadettin Arel’e kadar olan dönem 
(1880–1955) Eğitim Sistemi: Birebir yapılan hoca ve öğrenci 
arasında tekrara dayanan meşk sistemidir. 

Yenilikçi Dönem 
Hüseyin Sadettin Arel’den günümüze kadar olan dönemi 
kapsamaktadır. Eğitim Sistemi: Birebir yapılan hoca ve 
öğrenci arasında tekrara dayanan meşk sistemidir. 

Hazırlayıcı dönemden yenilikçi döneme kadar olan altı evrede klasik Türk 

müziği eğitimindeki sistem ve gelişmeler küçük farklılıklar dışında olmamıştır. 

(Sözer, 1996:714). 

 

4.2. KLASİK TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİNİN UYGULANMASI 

 

Klasik Türk müziği eğitimi denildiğinde hiç kuşkusuz akla gelen ilk kelime 

“Meşk" olacaktır. Meşk yüzyıllardır devam eden klasik Türk müziği eğitimi ve 

geleneğinin değişmez temelini oluşturmuş, musiki eğitimini şekillendirmiş, aynı 
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zamanda da sözlü ve sazlı repertuarın yüzyıllar boyu kuşaktan kuşağa aktarılmasını 

sağlamıştır. Klasik Türk müziğinin en önemli yapı özelliklerinin başında;  makamsal 

bir yapıya sahip olması, aynı zamanda icra edilişinde perde kavramı ve perdelerin 

kullanışındaki hassasiyete dikkat edilmesi olmuştur.  

Cinuçen Tanrıkorur’un bu konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir:   

“Zira bizim musikimiz, her zaman söylediğim gibi, nota musikisi değil, perde 

musikisidir. Notadan öğrenilmez, notalara bakılarak icra edilmez. Türk musikisi 

meşk ve ezberden icra musikisidir” (Tanrıkorur, 2003:150). 

           Meşk usulüyle müzik öğretmenin basit bir araç gibi ya da herhangi bir 

pedagojik bir yöntem gibi algılanması eksik ve yanlış olur. Dört yüzyıl kadar devam 

etmiş olan Türk müzik geleneğinde meşk, sayısız müzisyen kuşakları tarafından bir 

müzik öğretim yöntemi olarak da benimsenmiştir (Behar, 1992:6). 

           Konuya öğretim ve aktarım açısından bakıldığında müziğin tekniğini, makam 

ve usulleri, ya da herhangi bir sazı çalmasını öğrenmek, hep mevcut repertuarın 

hafızaya işlenmesi, küçük ve basitten başlayarak giderek zorlaşan eserlerin meşk 

edilmesi biçiminde olurdu (Behar,1987: 33). 

 Müzik öğretiminde meşk sisteminin esas olması hafızayı gerekli kılıyor. Meşk 

sisteminin en önemli ve belirgin özelliklerinden birisinin “Hafıza” olduğu konusunu 

Beşiroğlu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Klasik Türk Müziği geleneğinde ve eğitiminde “hafıza”nın büyük bir önemi vardır. 
Hafıza’ya alınmış, yani ezberlenmiş eser sayısı bir sanatkârın değerini ve seviyesini 
ortaya koyabilmek için bir ölçü olarak kullanılmıştır. Hafıza’ya verilen bu önem 
“meşk” olarak tanımladığımız bu sistemin temelini oluşturmuştur. Meşk hat 
sanatından ödünç alınmış bir tanımlama olup, bir harfin ya da bir yazının bir hoca 
denetiminde çok defa tekrar edilerek öğretilmesini ifade eder. Eğitim açısından 
baktığımızda geniş bir repertuvarı hafızaya almanın uzun bir eğitim süresi 
gerektirdiğini görürüz. Öğrencilerin belirli bir repertuvarı gelecek kuşaklara 
aktarabilecek seviyede olabilmesi için bu eğitim sürecinin doğal olarak uzun olması 
gerekiyordu. Ve bir sanatkârın ancak böyle uzun bir eğitim sürecinden sonra üstad 
konumuna gelebiliyor, bu eğitimin sağladığı birikim ile kendi eserlerini vermeye 
başlayıp, icrasını gerçekleştirebiliyordu” (1997:136). 

Klasik Türk müziği geleneğinde üstadlığın kuşkusuz ve en önemli koşulu, 

göstergesi ve gurur vesilesi, hafızaya nakşedilmiş eserlerin çokluğu, geçilmiş 

fasılların, meşk edilmiş eserlerin sayısıdır. İster hanende ister sazende olsun bir 

musikişinas bununla değer kazanırdı. Eğitim öğretim ve aktarım zincirlerinin bir 
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halkası olabilmesine bu olanak verirdi. Müzisyenler için bugün kullanılan 

“Repertuvarı geniş” deyimi yerine “Mahfuz atı çok” denirdi (Behar, 1987: 31). 

Klasik Türk müziği eğitiminde yaşanan en büyük değişiklik Romantik dönem 

ve Yenilikçi dönemi de içine alan ve cumhuriyetin ilanından sonra olan yeniliklerdir. 

Bu yenilikler meşk sistemi denilen ve hafızaya yönelik olan eğitimin uygulama 

kısmında etkili olmamıştır. Türk müziği eğitiminde meşk sistemi kendi geçerliliğini 

sürdürmüştür. 

 

4.3. KLASİK TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİ VEREN KURUM VE MEKÂNLAR 

 

Klasik Türk müziğinin tarihsel dönemleri göz önünde tutularak, bu müziğin 

eğitiminin verildiği kurumlar şu şekilde sıralanabilir:  Osmanlı döneminde müzik 

eğitimi verilen kurumlar hemen hemen Selçuklu döneminde müzik eğitimi veren 

kurumların uzantısıdır. Yine aynı ifade ile Türkiye Cumhuriyeti ve günümüzde 

müzik eğitimi veren kurumların temeli ise Osmanlı müzik eğitimi veren kurumların 

uzantısı ve gelişmiş olanı olarak adlandırmak doğru olacaktır. Selçuklu dönemine 

müzik eğitimi genellikle halk içindeki yapılan toplantılarda, geleneksel yöntemlerle 

dini mekanlarda, dervişlerin zikir ve zikir sonrası yaptıkları toplantılar sırasında 

meyhanelerde, evlerde yapılıyordu. Klasik Türk müziğinin büyük gelişme sağladığı 

birçok ölümsüz eserin ve bestekârın yetiştiği, yeni makam ve formların ortaya çıktığı 

Osmanlı döneminde ise klasik Türk müziği eğitimi daha sistemli bir yapıya sahip 

olmuştur. Yine bu dönemde de müzik eğitimi veren birçok farklı kurum bu önemli 

görevi üstlenmiştir. Bu kurumlardan başlıcaları ve önem arz edenleri şu şekilde 

sıralanabilir. 

a) Enderunlar (saray okulu) 

b) Haremler (sarayda müzik öğrenmek isteyen cariyelerin bulunduğu mekân) 

c) Mehterhaneler (osmanlı askeri müziğini öğretildiği okul) 

d) Darülelhan (devlet konservatuvarı) 

e) Herat Müzik Okulu (istanbul dışında, herat ilinde oluşturulan okul) 
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f) Cami (dini müziğin eğitiminin verildiği okul) 

g) Tekke (farklı tarikatların bünyesinde bulunan okul) 

h) Mevlevihaneler (mevlevilik tarikatı ve düşüncesini temsil eden okul) 

i) Özel Meşk haneler ve ev toplantıları 

j) Musiki Mektepleri (musiki muallim mektebi) 

k) Darülbedayi  

Ergin, S. Darülbedayi ile ilgili şu bilgileri sunmaktadır. 

“Ülkemizde ilk konservatuar olarak kabul edilen Darülbedayi, Batı Müziği 

yanında, Türk Müziğinde eğitim programına aldı ise de yaklaşık bir yıl sonra, 16 

Mart 1916’da müzik bölümü kapatıldı ”(1986:47). 

Osmanlı dönemine müzik eğitimi veren birçok farklı türde eğitim kurumunun 

olduğu ve bu kurumların işlevinin Cumhuriyetin ilanına kadar sürdürdüğü 

bilinmektedir. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar olan dönemde ise müzik 

eğitimi ve bu eğitimi veren kurumlarda yüzeysel olarak bir takım değişikliler 

olmuştur.  

Cumhuriyet, Türk milleti için yeni bir hayat tarzının başlangıcı olduğu kadar, 

Türk müziği için de yeni bir dönemin başlangıcıdır (Tura, 1988: 40). 

Bu dönemdeki eğitim kurumları ise şu şekilde sıralanabilir. 

a) Darülelhan kapatıldıktan sonraİstanbul Belediye Konservatuarı’na 

dönüşmüştür. 

b) Musiki Muallim Mektepleri daha sonra Müzik Eğitim Fakültesi içinde müzik 

öğretmenliği Ana Bilim Dalına dönüştürülmüştür. 

c) Musiki Cemiyetleri, Özel Korolar, Dernek Toplulukları, Belediye 

Konservatuvarları (Üsküdar Musiki Cemiyeti, İstanbul Belediye 

Konservatuvarı gibi) 

d) Özel Dersler ve Ev Toplantıları 

e) Güzel Sanatlar Fakülteleri 
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f)  TRT Toplulukları 

g)  Kültür ve Turizm Bakanlığı Koroları 

Günümüzde bu kurumların birçoğunda sistemli ya da sistemsiz Türk müziği 

eğitimi verildiği bilinmektedir. 

 

5. ÜSLUP VE REPERTUVAR DERSİ 

 

 Üslup ve Repertuvar dersi ilk olarak 1976 yılında kurulan İstanbul Teknik 

Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ders müfredatında ele alınmış ve 

ders olarak işlenmeye başlanmıştır. Daha önceki dönemlerde müzik eğitimi verilen 

her mekânda üslup ve repertuvar dersleri ve bu terimler kullanılmıştır. Ancak ilk defa 

bir üniversite de ve ona bağlı müzik eğitimi veren bir kurumunda kullanılması bir 

ilktir. Daha sonraki dönemlerde farklı konservatuvarların kurulması (İstanbul Teknik 

Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Türk Müziği 

Devlet Konservatuvarı,  Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı gibi) 

akabinde bu okulların eğitim programları ve ders isimleri birbirlerinden örnek 

alınarak hazırlandıkları için üslup ve repertuvar dersi Türk müziği devlet 

konservatuvarları eğitim programlarının en önemli ve vazgeçilmez derslerinden biri 

haline gelmiştir. Amaç olarak klasik Türk müziğinin kendine has seslendiriş 

özelliklerini eserler üzerine tatbik etmek, dağarcıklarını genişletmek bu doğrultuda 

öğrencinin hafızasındaki eserlerin sayısını arttırmak ve bu sayıya katkıda 

bulunmaktır. Bazı konservatuvarlarda “üslup” ayrı, “repertuvar” ayrı bir ders olarak 

kullanılmıştır. (Örnek; Selçuk Üniversitesi)Bu konu ile ilgili Çevikoğlu şu görüşü 

bildirmiştir: 

“Üslup dersi verebilmek için mutlaka bir repertuvara ihtiyaç duyulacaktır. 

Ayrı bir ders olarak düşünülmesi gereksiz olur. Dersleri ayırmanın herhangi bir 

yararı olacağını sanmıyorum”(Görüşme: 25.12.2013, Ankara). 
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Diğer konservatuvarlarda ise bir değişiklik göze çarpmamaktadır. Bu ders 

konservatuvarlar da çoğunlukla solfej ve nazariyat dersleri, ritim uygulama, ritim 

bilgisi dersleri ile aynı paralellikte yürütülmektedir. 

 

5.1. ÜSLUP 
 

        Üslup kelimesi sözlük anlamı ile birçok farklı alanda kullanılmıştır. Genellikle 

edebiyat, mimari ve güzel sanatların farklı dallarında kullanıldığı bilinmektedir. Kök 

olarak arapça bir kelime olan üslup kelimesinin sözlükte de birçok tanımına 

rastlamak mümkündür. 

İnsan fikir, duygu ve düşüncelerini anlatmak, diğer insanlarla irtibat ve diyalog 

kurmak için, sözlü veya yazılı ifade tarzına başvurur. Bu ifadeler kısa-uzun, sade-

süslü, basit-girift olabildiği gibi, sanat değeri bulunan edebi bir tarzda da olabilir. 

Sözlük manası itibarıyla yol, yöntem, metot, aslanın boynu, hurma sırası, burundaki 

yükselti, (bu mecaz olarak kibirlenmek, büyüklenmek) anlamına gelir. Semantik 

olarak yukarıda geçen sözlük anlamların “yol ve gidişat” kelimesinde birleştiklerini 

söyleyebiliriz. İnsanlar kendilerine göre; mesleklerinde bir yol ve tarz geliştirirler. 

Artık geliştirilen bu “yol” kişinin hangi alanda ise o alandaki üslubunu oluşturmuş 

olur (Kazan, 2005: 38). 

           Bir sanatçıya (Bir şaire, bir ozana ya da bir yazara) ait özel anlatımlara verilen 

ad. Sanatçının eğitimi, dünya görüşü, yetenekleri, dil anlayışı; Yaşadığı çağdan 

etkilenerek onun üslubunu oluşmasında etkilidir. Bir sanatçının yapıtlarındaki cümle 

kuruluşu, sözcüklerin seçimi, söz sanatları üslubun değerlendirilmesinde ölçüt olarak 

kabul edilir(Saraçoğlu, 2000: 155).  

Öztuna üslup konusuna farklı bir noktadan yaklaşmıştır. Üslubun daha çok 

sanatçıya ait olan bir özellik olduğu konusuna vurgu yapılmıştır. Öztuna’ya göre; 

“Güzel sanatlarda takip edilen hususi yola “mektep”(ecole), sanatçının iç karakterine 
ait hususi yola “üslup” (style) denir. Musikide gerek bestekârda gerek icracıda üslup 
meselesi çok mühimdir. Zira sanatçının ibda kabiliyetini gösterir. Bütün büyük 
bestekârların ve büyük icracıların mutlaka bariz diğerlerinden az veya çok fakat 
mutlaka farklı üslupları vardır. Aynı musiki anlayışına ve ekolüne sahip olanlarda 
üslup farkı küçülür. Fakat yine de mevcuttur. Üslubu meydana getiren unsurlar 
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meselesi de çok önemlidir. Sanatkârın kullandığı malzemeye verdiği yön, bu 
malzemeyi kullanış tarzı, üslubu meydana getirir. Bestekârın belli bir güfteyi, 
makamı, usulü,  formu, geçkileri seçmesi üslubu meydana getiren ilk unsurlardır. Bu 
ve ikinci derece unsurların şahsi bir anlayışla terkibi, üslubun ta kendisidir” 
(1990:472). 

Bir başka üslup tanımında ise, 
            “Bir eseri güftesine uygun bir ifade tarzı ile bestelediği makamın özelliklerine 

uygun olarak, usul ve formunu bozmadan aynı zamanda bestekârın estetik anlayışına 

saygılı kalma kaydı ile kendi estetik anlayışını da katarak icra etmektir” (Tura, 1988: 

83). 

          Üslup tanımı yapılırken genele bakıldığında biçim, tarz, stil, görüş gibi 

kelimeler ile karşılık aranmıştır. Sözer ise üslup tanımını dört şekilde yapmıştır. 

          1.   Her alanda olduğu gibi müzikte oluş, değiş ya da yapış biçimi tarz. 

2. Bir müzikçiye, bir çağa ya da bir ülkeye özgü teknik, renk,        

biçimlendirme veya söyleyiş özelliği, biçem. 

1. Bir müzikçinin görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği 

2. Müzik tarihinde yer alan bir dönemin (Barok, Klasik, Romantik… gibi) 

ve bir müzik formunun (senfoni, sonat, peşrev, beste, semai…gibi.) 

kendine özgü anlatış biçimi (Sözer, 1996: 728). 

Üslup en basit tanımıyla anlatım yolu demektir. Sanatçıdan sanatçıya 

değiştiği gibi, konudan konuya, türden türe hatta çağdan çağada değişebilmektedir. 

Üslup konusunda Akalın şu bilgileri vermektedir. 

“Üslup, eski tabirle tarz-ı beyan demektir. Düşüncesini, duygusunu, endişelerini yani 
tefekkürünü, hislerini, hayallerini anlatmak için herkesin şahsî bir ifade tarzı vardır. 
İşte o tarza “üslup” denilir. Her şahsın zamanı, mevki, idraki, malûmatı hülasa 
hüviyet ve meziyeti itibariyle düşünüşü ve düşündüğünü anlatışı kendine mahsustur. 
Yani kimsenin ifadesi, başkasının beyanatına benzemez. Büfon (1838) ’un 1750 li 
yıllarda dediği gibi: Üslub-ı beyan aynıyla insandır.(Üslûp insanın kendisidir.) Keza 
insanların yüzleri gibi sözleri de başka başkadır” (Akalın,1980: 288,289). 

Netice olarak diyebiliriz ki, yüzyıllar önce yapılmış olan klasik eserleri 

ölümsüzleştiren, onlardaki fikir, ruh, duygu kadar bunların anlatış biçimi yani 

üsluplarıdır. Bu bilgilerin ışığında her dönemin, sanatçının, sanatsal akımların ve 

formların hepsinin anlatım özelliklerine üslup denilebileceği gibi, herhangi bir 

sanatçının kendine ait kişisel anlatım biçiminin tanımlanmasında da üslup 
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kullanılabilmektedir. Buna göre üslup genel anlatım biçimi olarak kullanılırken 

kişisel anlatımda da sıkça kullanılmıştır. Üslup anlatım ve seslendiriş biçimi olarak 

klasik Türk müziğinin içinde etkili alana sahip bir ifade biçimidir. Çoğu zaman 

anlam ve seslendiriş olarak ifade edilirken Üslubun yanında “tavır” kelimesi de 

oldukça sık kullanılmaktadır.  

Tavır “Geleneksel sanat müziğinde seslendirme inceliklerini belirleyen üslup 

özellikleri olarak, genel bir yaklaşım değil, derinlikli özel bir üslup içermektedir” 

(Say, 2010: 451). 

“Klasik Türk müziğinde çoğu zaman yan yana kullanılan “Üslup ve Tavır” 

kelimelerinin anlamları aslında birbirine karışmıştır. İki kelimenin aynı manaya 

geldiğini savunanların yanında farklı anlamlar taşıdığını öne sürenlerde olmuştur. 

Musikimizde usta ve söz sahibi ağızlarda şekillenmiş ve kesin çizgileri ile çerçevesi 

çizilmiş, aynı zamanda devamlılığı olan bir tavır ve üslup belirlenememiştir. Klasik 

Türk müziğinde ses icracılı ile ilgili; “klasik, hafız, gazelhan, radyo, piyasa” gibi 

tanımlar, tavır ve üslup için kullanılmaktadır. Terminolojik önemi ve bilimselliği 

tartışılır olan bu kavramlara klasik Türk müziği çevrelerinde sıkça rastlayabiliriz. 

Lügat anlamı birbirinin içinde olan “tavır-üslup” müzisyenlerce birbirinden farklı 

kabul edilmiş, tavrın mı, yoksa üslubun mu kişisel olduğu konusunda fikir birliğine 

varılamamıştır. Bu yüzden ikisini de kullanmak doğru olacaktır” (Şen, 1998: 96). 

Üslup ve Tavır konusunda Çevikoğlu’nun tespiti şöyledir:  

“Üslup ve tavır kelimelerinin Türk müziği için ifade ettiği manalar maalesef açık 
değil, birbirine karışıyor veya bu iki terim birbirinin yerine kullanılabiliyor. Aslında 
birbirine yakın, hatta iç içe veya birbirini tamamlayıcı kavramları ifade ettiğinden 
kesin çizgilerle ayırmak kolay değil. Üslûp kelimesi, bir Türk Müziği terimi olarak, 
bu müzik bestelenirken ya da icra edilirken uygulanan ifade biçimleri anlamına 
gelir. Tavır ise bu müziğin eserleri bestelenirken ya da icra edilirken -besteci ya da 
icrâcının- içinde bulunduğu hâldir ki eser bu hâlin yansıması olacak ve eserin 
bestelenişini ve/veya icrâını belirleyecek özellikleri ortaya çıkaracaktır. Bu târiflere 
göre üslûp kelimesinin anlam bakımından daha geniş ifâdeleri karşıladığı ve bir 
bakıma tavırları da kapsadığı söylenebilir. Klâsik üslûp, klâsik ney üslûbu, Tekke 
tavrı, Niyâzî Sayın’ın ney tavrı gibi tamlamalar konunun daha kolay anlaşılmasına 
yardımcı olabilir sanıyorum. Şöyle bir cümle kursak:Niyâzi Sayın, neyzen Halil 
Dikmen’den öğrendiği klâsik ney üslûbunu TanbûrîCemîl Bey’in tanbur ve kemençe 
tavrı ile mezcederek, Halil Dikmen’in ney tavrından farklı olarak kendi ney tavrını 
oluşturmuştur. Niyâzi Sayın’ın hassas perdeleri oluşturan özel pozisyonları, emsâlsiz 
nefes hâkimiyeti, olağanüstü ses esnekliği ve lirizmi ile bu tavır, artık Niyâzi Sayın 
ekolü olarak da adlandırılmaktadır.  Başka örnekler verelim: Örneğin Kutbü’n-nâyî 
Osman Dede’nin Rast ve HicâzÂyîn-i Şerîflerinin tavrı farklıdır ancak üslûbu 
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aynıdır. Nutkî Ali Dede, Nâsır Abdülbâkî Dede, KünhîAbdürrahîm Dede ve 
Hammâmîzâdeİsmâîl Dede’nin aynı üslûp da farklı tavırda eserleri vardır. Hacı Ârif 
Bey ile Şevki Bey’in de üslûbları aynı, tavırları farklıdır. Ancak bestekârların bazı 
eserlerinde tavırları da benzeyebilir tabii... Türk müziği klâsik eserlerinde ses 
icracılığının bir üslûbu vardır. Bu üslûp içerisinde merhûm Bekir Sıdkı Sezgin’in ve 
Merâl Uğurlu’nun tavırları ayrıdır. ÛdîYorgoBacanos ve CinuçenTanrıkorur’un 
üslûplarında benzerlikler görülebilir ancak tavırları ayrıdır. İşte burada, bu iki 
bestecinin ayrı olan tavırları aynı zamanda ayrı ifâde biçimlerini de işaret ettiğinden, 
aralarında benzerlikler olsa da üslûpları da ayrıdır demek yanlış olmaz. Sanıyorum 
kavram karmaşası böyle oluşuyor.  Yani kısaca “üslûp benimsenir, tavır takınılır” 
diyelim. Folklorik müziğimizde tanbura için kullanılan “yöresel tavır” tâbiri de bu 
cümledendir”(Görüşme: Çevikoğlu, 25.12.2013, Ankara). 

 Üslup ve tavır’ın tamamen farklı kavramlar olduğu, bilinenin aksine yanlış 

kullanıldığı yönünde görüşleri Akdoğu şu şekilde açıklamaktadır:  

“Bugüne değin körü körüne ve yanlış olarak ikiz kardeş gibi birlikte kullanılmış 
Üslup ve Tavır terimleri de, terim özürlü oluşumuzun önemli göstergelerinden 
biridir. Bu iki terim birbirinden kesin olarak farklıdır. Genel olarak seslendiriciler 
için birlikte ve yanlış olarak kullanılmaktadır. Oysa tavır seslendirici ’yle ilgili olup, 
üslûp ise yalnızca yaratıcı ile yani üretenle ilgilidir. Sözgelimi, falan udinin ya da 
tanburinin tavrı olabilir, ama üslûbu olamaz. Buna karşın, Mozart’ın, Dede 
Efendi’nin, Yaşar Kemal’in üslûbu vardır. Bir başka deyişle, işitince, ya da 
okuyunca o eserin kime ait olduğunu anlarsınız. Bu ise, yaratıcının üslûbunu 
bilmekle olasıdır. Tavır ve üslûp bireysel ya da yöresel olmasına karşın, taklit 
edilebilirler. Örneğin, “Yorgo Bacanos gibi tavrı var” ya da, “Bu eserde Beethoven 
üslûbu seziliyor” gibi. Biçem de denilen tavır, geleneksel seslendirmede ortaya 
çıkar. Tavrı oluşturan öge ise, uzun süreli seslerin küçük sürelere bölünmesi sonucu 
ortaya çıkan küçük süreleri, kişisel ya da yöresel beğeni doğrultusunda, uzun süreli 
sesin dışındaki seslerle doldurmak, dolayısıyla, bu seslerle kümeler oluşturmaktır. 
Müzikte Üslup ise doğrudan müziğin organik yapısıyla ilgilidir. Örneğin; belirli 
yerlerde belirli uyguları, belirli tonlarda veya makamlarda ısrarla belirli aralıkları, ya 
da belirli ölçülerde belirli düzümleri kullanmak, bir başka deyişle, esere kimliğini ve 
kişiliğini yansıtacak tüm olguları gerçekleştirmek, üslûbu oluşturur. Bu doğrudan 
hareketle, TMDK’da okutulan “Üslûp ve Tavır” dersinin adının yanlışlığı da 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır (müzikegitimcileri.net: 15.04.2014). 

 

5.2. REPERTUVAR 

 
Fransızcadan dilimize geçen repertuvar kelimesi anlam olarak eser bilgisi, 

dağarcık, birikim anlamına gelmektedir. En çok tiyatro ve müzik sanatında 

kullanılan repertuvar, tiyatroda bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin 

listesi, olarak bilinir. Müzikte ise; Vural’ın ifadesiyle; 
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Bir müzik topluluğunun ya da sanatçının yorumlamaya hazır olduğu parçalar. 

Bir müzik türünde yazılmış parçaların tümü olarak tanımlanmıştır (Sözer, 1996: 

580). 

Bir icrakârın bildiği bütün eserler. Repertuvarı zengin bir hanende, eskiler bir 

sazende veya hanendenin çalıp okuyabileceği eserlerin hepsine bu manada 

“mahvûzât” derlerdi. Başka bir şekliyle, bir müzik çeşidinin veya başlı başına bütün 

bir müziğin elde mevcut bütün eserleri de denilmektedir (Öztuna, 1990: 227). 

“Repertuvar, seçilmiş eserler anlamına gelir. Burada dersi veren hocanın veya 

ilgili bir kurulun seçtiği, üzerinde üslûp derslerinin yapılabileceği ve öğretim 

programı içinde öğrencilerin öğrenmesi gerekli görülen eserlerin bütününü târif 

ediyor” (Odaklanmış Görüşme: Çevikoğlu, 25.12.2013, Ankara). 

                        Repertuvar yani eser bilgisi, konusunda şüphesiz müziğin belkemiği olma 

özelliğini taşır. Repertuvar bilgimize dayanarak ancak sanatın varlığından ya da 

değerinden söz edebiliriz. Makam, usûl gibi temel unsurlar hakkındaki bilgilerimizde 

repertuara bağlı olarak gelişir (Başer, 2001: 214). 

 

5.2.1. KLASİK TÜRK MÜZİĞİNDE REPERTUVAR VE GELİŞİMİ 

 

Günümüzde klasik Türk müziği repertuvarını oluşturan farklı formlardaki 

eserlerin tamamı bu müziğin başlangıcından bu güne kadar kaydedilmemiş olmasına 

rağmen meşk yolu ile günümüze kadar gelmeyi başarabilmiştir. Bu eserlerin 

birçoğunun notasına (farklı versiyonları) dâhil ulaşmanın mümkün olduğu 

bilinmektedir. Ancak bir aktarım ve hatırlatma aracı olan notanın klasik Türk 

müziğinde fazla itibar görmemesi, farklı nota yazım sistemlerinin bulunmasına 

rağmen kullanılmaması, birçok değerli eserin günümüze kadar ulaşamamasına neden 

olmuştur. Bu eserlerin en eskisi 13.yüzyılın sonlarında bestelenmiş olan eserlerdir. 

Çevikoğlu’nun bu konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir: 

“Eldeki kaynaklara göre teorisi ilk kez Urmiyeli Safiyüddîn (1224-1294) tarafından 
ortaya konan bu müziğin ilk gelişmiş örnekleri, efsânevî bestekâr ve nazariyatçı 
Meragalı Abdülkâdir (1360-1435)’e atfedilir. Önde gelen bestecileri, Şeyh Abdülâlî 
Efendi (?-1560), Hâfız Post (1630?-1694), Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi (1640-
1712), Kutbü’n-nâyî Osman Dede (1642?-1729), Enfî Hasan Ağa (1670?-1729), 
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Zaharya (?-1740?), Tab’î Mustafa Efendi (1705-1770), Ebûbekir Ağa (1685-1799), 
Hacı Sâdullah Ağa (1730-1801), Küçük Mehmed Ağa (1734-1809), Tanbûrî İsak 
(1754-1814), Kömürcüzâde Hâfız Mehmed Efendi (?-1835?), Hammâmîzâde İsmâîl 
Dede-Efendi (1778-1846), Sultân III.Selîm Han (1761-1808), Dellâlzâde İsmâîl 
Efendi (1797-1869) ve Zekâî Dede (1825-1897) olan bu müziğin repertuarında 
Mevlevî Âyini, Kâr, Beste (Murabbâ ve Nakışlar), Semâî (Ağırsemâî ve Yürük 
semâîler) gibi büyük hacimli sözlü formlar ile Peşrev ve Saz semâîsi gibi sözsüz 
formlar ve küçük hacimli bazı dînî eserlerle az sayıdaki şarkı formunda bestelenmiş 
sözlü eserler yer alır.Hacı Ârif Bey (1831-1885) ile özellikleri belirginleşen yakın 
dönemde küçük hacimli şarkı formunda eserler bestelenmişse de Klâsik Türk 
Müziği’nin özgün form geleneği Tanbûrî Ali Efendi (1836-1890), Hacı Fâik Bey 
(1831-1891), Bolâhenk Nûri Bey (1834-1911), Muallim İsmâîl Hakkı Bey (1865-
1927) ve Ahmed Avnî Konuk (1868-1938) gibi bestecilerin eserleri ile yakın 
döneme kadar gelebilmiştir” (Çevikoğlu,  2009 : 944). 

Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Müziği Repertuvarı üzerine en ciddi çalışma 

TRT tarafından yapıldığından, konuya ilişkin incelemeler TRT Türk Müziği 

Repertuvarı’ndaki rakamlara dayanmaktadır. TRT Arşivi’nin 2005 yılı kayıtlarına 

göre repertuvarda örneği bulunan makamların sayısı 286’dır (Çevikoğlu, 2009: 945-

949). 

Tablo 2. TRT Repertuvarı’nda yer alan 286 makamdan bestelenmiş toplam 23.592 eserin % 

41.96’sı -toplam 9.901 eser  (repertuvarda 1000’er eserden fazla örnekleri bulunan) şu 6 

makamdan bestelenmiştir. 

MAKAM Sayısı 

 

       Hicaz  

       Nihavend 

       Hüzzam 

       Rast 

       Kürdîlihicazkâr 

       Uşşak 

 

2359 

2273 

1408 

1344 

1275 

1242 

      Toplam 9901 
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Tablo 3. Türk nazariyatçı ve bestekârlarca bugüne kadar oluşturulmuş ve kullanılmış makamların 

sayısı 600’ü aşkın iken son 100 yıl içinde repertuvara katılan eserlerin en çok 20 makamdan 

bestelendiği ve bu eserlerin bugün toplam repertuvarın % 72’sini oluşturduğu görülmektedir. 

MAKAM Sayısı 

Hicaz  

Nihavend 

Hüzzam 

Rast 

Kürdîlihicazkâr 

Uşşak 

Hüseynî 

Mahur 

Muhayyerkürdî 

Hicazkâr 

Segâh 

Karcığar 

Suzinak 

 Saba 

Acemaşiran 

Acemkürdi 

Muhayyer 

Buselik 

Evç 

Bayatî 

 

2359 

2273 

1408 

1344 

1275 

1242 

987 

664 

614 

605 

601 

588 

505 

431 

401 

361 

359 

346 

315 

309 

 
 
        Toplam 
 

       16987 



25 
 

Repertuvarda bu 20 makamın dışında, elimizde eser örneği bulunan diğer 266 

makamdan bestelenmiş eserlerin toplamı 6605, oranı ise sadece % 28’dir.TRT 

Repertuvarı’nda 10’ardan az örnek eseri bulunan 167 makamdaki toplam eser sayısı 

ise sadece 452’dir ki bu toplam repertuvarın % 1.91’ine karşılık gelir. Bugün 

elimizde örneği bulunmayan makamların sayısı ise 300’den fazladır. Repertuvarda 

bu 20 makamın dışında, elimizde eser örneği bulunan diğer 266 makamdan 

bestelenmiş eserlerin toplamı 6605, oranı ise sadece % 28’dir.TRT Repertuvarı’nda 

10’ardan az örnek eseri bulunan 167 makamdaki toplam eser sayısı ise sadece 

452’dir ki bu toplam repertuvarın % 1.91’ine karşılık gelir. Bugün elimizde örneği 

bulunmayan makamların sayısı ise 300’den fazladır (Çevikoğlu, 2009: 945–949). 

 

5.3. ÜSLUP VE REPERTUVAR DERSİNİN İÇERİĞİ 

 

Klasik Türk müziği eğitiminin verildiği konservatuvarlarda Üslup ve 

repertuvar dersinin içeriğinin genellikle dersi veren eğitmenin ya da eğitmenlerin 

TRT repertuvarı, Darülelhan külliyatı ve Kültür bakanlığı repertuvarından seçtikleri, 

bireysel veya dersin eğitmenlerinin görüşleri alınarak hazırladıkları repertuvar 

dâhilin de yapıldığı bilinmektedir. Üslup ve repertuvar dersinin diğer mesleki dersler 

(Türk Müziği Nazariyatı, Ritim Bilgisi, form bilgisi, Meslek çalgısı) ile ilişkileri göz 

önünde tutulduğunda, içeriği oluşturan koşullar bu dersler ile uyumlu bir paralellik 

göstermektedir. 

 

5.4. ÜSLUP VE REPERTUVAR DERSİNİN KAYNAKÇALARI 

 

Bu ders için en önemli ve doğru kaynakların başında farklı form ve yapıda 

bestelenmiş olan çeşitli sürümleri bulunan TRT repertuvarındaki 28.000 eserin notası 

oluşturmaktadır. Ayrıca bu konu üzerine çalışmış, fikir sahibi olan Türk müziği 

eğitmen, sanatçı ve araştırmacıların önerileri doğrultusunda seçilmiş eserlerden 

oluşan klasik Türk müziği repertuvarı arşivleri bunun yanında kayıtlarda bulunan en 

eski ses arşivleri de kullanılmaktadır. Ayrıca yardımcı kaynak olarak,  nazariyat 
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kitapları, form bilgisi, güfte bilgisi ve sözlüğü gibi kaynaklar kullanılmaktadır. Özet 

olarak Üslup ve Repertuvar dersi kaynakçaları şu şekilde sıralanabilir: 

           Genel Kaynaklar; 

a) TRT, Kültür Bakanlığı Türk müziği nota arşivi 

b) Kişisel klasik Türk müziği nota arşivleri 

c) Üslup ve Repertuvar eğitimi için yazılmış ders notları  

d) Tecrübe sahibi eğitmen ve icracıların görüş ve önerileri 

e) Türk müziğinde kabul görmüş önemli icracıların ses ve görüntü kayıt 

arşivleri 

     Yardımcı kaynaklar; 

      a) Nazariyat, Türk Müziği Form Bilgisi, Güfte sözlükleri ve benzer ders 

içeriğinde etkili olabilecek tüm basılı kaynaklar. 

      b)  Versiyon farklılığı olan notalar 

c) Farklı icra örnekleri 

Üslup ve Repertuvar dersi için en önemli kaynakçalar olarak bilinmektedir. 

 

5.5. ÜSLUP VE REPERTUVAR DERSİ EĞİTİMİ 

 

İcrası son derece güç olan, zengin detayları, son derece karışık incelikleri 

barındıran mevcut klasik Türk müziği repertuvarını anlamak ve icra etmek müzik 

bilgisinin, nota bilgisinin, solfej kabiliyetinin, ötesinde bu müziğin içinden çıktığı 

tarihsel atmosfere ve kültür dünyasına vakıf olmakla mümkündür (Delice, 2008: 

309). 

Burada asıl amaç; Üslup ve Repertuvar dersinin eğitimini alan kişilerin klasik 

Türk müziği dağarcığını genişletip mesleki alanda kullanabileceği bir repertuvar 

oluşmasına katkıda bulunaktır. Bir nevi eser desteğidir. Son derece zor bir süreç olan 

bu dersin eğitimi için yukarıdaki bilgilerin ışığında öğrencilerin algılarını ve derse 

ilgilerini arttırmak amacıyla, genellikle klasik Türk müziği ve repertuvarı hakkında 
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geniş bir önbilgi vererek başlanmıştır. İlerleyen süreçte ilk dersten başlayarak 

yapılacak ders için belirlenen makam dâhilin de daha önceden seçilen eserler 

çoğaltılarak her öğrencinin kendisine ait notası olmasına önem verilir. Burada 

yapılacak olan dersin konusu ve eserlerinin bir önceki dersten öğrencilere dağıtılması 

derse hazırlık ve araştırma yapma aşamasında önem taşımaktadır. Her öğrencinin 

kendine ait nota sehpası ve notası hazırlandıktan sonra eser kimliğine dayalı 

uygulamalı bir eğitime geçilir. Öncelikle geçilecek eserin makamı ne ise öğrencinin 

bu makamı anlatması daha sonra seyirini (makamın sesleri içerisinde yapılan 

doğaçlama makamsal gezinti) yapması istenir. Takiben eserin usulünün (ritminin) 

incelenmesi yapılır. Burada usulün kaç zamanlı olduğu, kaç darptan (vuruş) oluştuğu, 

usulü meydana getiren diğer usullerin neler olduğu, nasıl vurulduğu gibi eserin usulü 

hakkındaki teknik konular üzerinde durulması sağlanır. Makam, usûl gibi konulardan 

sonra gelen, eserin metronomu, sözlerinin taşıdığı anlam, bestekârı ve güftekârı 

hakkında bilgiler, içerisindeki geçki ve kalışlar üzerine yapılan çalışmalardan sonra 

eserin seslendirilmesi aşamasına geçilir. Seslendirme için ilk tercih genellikle uygun 

bir akort bulup (sınıftaki ses birliği) eğitmenin eseri birkaç kez okuyup dinletmesidir. 

Daha sonra aynı sesten solfejini yapılmasıdır. Burada solfej için ilk aşama, dörtlüğe 

ya da sekizliğe bir vurarak eserin okunmasını sağlayıp, eserin kendi usulü ile 

vurulmasına hazırlık yapma amacı taşımaktadır. Uygun bir metronom bulunduktan 

sonra, klasik Türk müziği eser icra etme geleneğine uygun olarak dik bir şekilde 

oturularak iki ayağın tabanının tam yere basması ile iki el dizlere vurularak çıkan ses 

eşliğinde eserin birkaç kez de usul vurarak okunması sağlanır. Bu aşamada asıl olan 

eğitmenin yaptıklarının tekrarını öğrenciden istemesi durumudur. Bu da klasik Türk 

müziği geleneğinin içinde hep var olan bir nevi “meşk sisteminin ” tekrarlanması 

durumudur. Usul çalışmasından sonra, sözlerin genel bir açıklaması yapılır. Burada 

amaç güfte içindeki bilinmeyen kelimeleri öğrenmek ve hayal gücünü de kullanarak 

güfteyi açıklamaya çalışmaktır. (Güftenin açıklanması, eserin yorumlanması 

aşamasında; vurgu yapılacak kelimeleri bulmak ve yorumu güçlendirmek hususunda 

önem taşımaktadır.)  Tabiî ki eserin vezni hakkında bir çalışmada yapılması da 

sağlanmaktadır. Eserin bestekârı ve güftekârı hakkında önem arz edecek bilgilerin 

verilmesinden sonra, eser bir kez daha eğitmen tarafından tekrar edilerek hatırlatma 

yapılır. Eserin sözleri ile seslendirme aşamasına geçildiğinde yine usül pozisyonu 
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alınır birkaç kez eserin usûl’ü boş olarak vurulur. Usûl vurarak eseri seslendirmek 

mecburidir. Usûl vurmadan eserin seslendirilmesi asla düşünülemez. (Bu arada 

eserin gideri ”metronom’u” gayrı ihtiyari tespit edilir). Seslendirmede ölçü 

sıralaması ile yapılabilir. Ya da eser bir bütün olarak düşünülüp seslendirilebilir. 

Burada sınıfın seviyesi ya da öğrencinin algı kalitesi sıralamaya mutlak etki 

edebilmektedir. Eğitmen seslendirir öğrenci tekrar eder. Öğrencinin tekrarı bireysel 

olabileceği gibi topluda olabilir. Buraya kadar olan tüm sıralama ve çalışmaların 

yerlerinde değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu çalışmalarda eğitmen ve öğrencinin 

pozisyonu değişebilir. Eğitmen merkezli bir ders, öğrenci merkezli bir ders ya da eşit 

merkezli bir ders işlenebilir. Tüm bu bilgiler ve eserin öğretilmesi aşamasındaki 

çalışmalar bir üslup ve tavır karakteri içinde yapılmaktadır. Öğrenci bu çalışmaları 

yaparken aslında bir nevi üslup ve tavır eğitiminin de gerektirdiği tüm koşulları 

yerine getirmiş olmaktadır. Burada dersi veren eğitmenin ders işleme şekli önem arz 

etmektedir. Aşağıdaki nota üzerinde gösterilen işaretlemeler “Eser Kimliği” 

konusunun özetlenmiş şeklini göstermektedir. 
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     Günümüz Üslup ve Repertuvar dersi eğitiminin yapıldığı tüm kurumlarda 

genellikle eser kimliğine dayalı bir uygulama söz konusudur. Meşk sisteminin etkin 

ve yaygın olduğu dönemlerde dahi eser kimliği bilgilerinden yola çıkılarak yapılan 

eğitimin doğru olduğunu söylemek mümkündür. Üslup ve Repertuvar dersinde 

seçilen eserin, seslendirilmeden önce notalı ya da notasız mutlaka eser kimliğinin 

öğretilmesi gerekmektedir. Kimlik bilgileri aslında birkaç dersin aynı anda 
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öğretilmesi, hatırlanması anlamına da gelmektedir. Eser kimliğinin öğretilmesine 

yönelik en uygun çalışma yukarıda verilen örnekte olduğu gibi yapılabilmektedir. 

     1. Eser üzerindeki bu başlık; aslında eserin oluşturduğu makamı temsil 

etmektedir. Bu nedenle eseri öğrenmek isteyen herhangi bir öğrenci mutlaka 

eserin adını aldığı makamı bilmek zorundadır. Bu da Türk Müziği Solfej ve 

Nazariyatı ve Makam Bilgisi dersinin bu eserin içinde olduğu bilgisini 

vermektedir. Makam bilgisi, solfej, geçki, seyir, deşifre konularını da 

kapsamaktadır. 

2.  Eser üzerindeki bu başlık; eserin formu (biçim ve tür) hakkında bilgi 

vermektedir. Eserin formunun bilinmesi seslendirilmesini kolaylaştıracağı 

gibi trafiği hakkında da (eserin kendi içinde seslendiriş sırası) kesin bilgi 

edinilmesini sağlayacaktır. Bu da Form Bilgisi ya da Tür ve Biçim Bilgisi 

dersinin bu eserin içinde olduğu bilgisini vermektedir. Formu, türü, biçimi, 

formun temel yapısı, trafiği (eserin kendi içinde okunuş sırası) konularını da 

kapsamaktadır. 

3. Eser üzerindeki bu başlık; eserin güftesinin anlamının bilinmesi ve 

açıklamasının yapılması aynı ve düzgün yorumlanması seslendirme 

aşamasında kolay telaffuzu, duygu yüklü bir icra oluşturacağından güfte 

üzerinde hâkimiyet kurabilmek için güfte hakkında tüm bilgilerin bilinmesi 

zorunluluğu vardır. Bu bilgiler aslında Güfte İnceleme, Edebi Bilgiler 

dersinin içinde yer almaktadır. Güftenin anlamı, güfte içindeki kelimelerin 

açıklanması, aruz vezin kalıbının bilinmesi, güfte içindeki edebi sanatların 

bulunması ve incelenmesi konularını da kapsamaktadır. 

4.  Eser üzerindeki bu başlık; eserin usülünün (ritim) ne olduğunu hangi ritim 

kalıplarından oluştuğunu, darp sayısını, metronomunun nasıl olduğu hakkında 

bilgi verir. Bu bilgiler Ritim Bilgisi, Usül Bilgisi derslerinin içinde yer 

almaktadır. 

5. Eser üzerindeki bu başlık eserin bestekârı için ayrılmış bir bölümdür. 

Bestekârının ve döneminin bilinmesi eser hakkında edineceğimiz önemli bir 

bilgidir. Bu bilgi Bestecilik Teknikleri, Musiki Tarihi, Türk Müziğinde 

Dönemler gibi derslerin konuları içerisinde yer almaktadır. 
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6. FRUSTRASYON 
 

Bir engel sebebiyle hedefe erişememek ve gerginliği ortadan kaldıramama 

hali, intibaka veya yanlış intibaka götüren birçok davranışa yol açar. Bu engelleme 

(Frustrasyon) neticesinde her şeyden önce yeni tatmin yolları meydana çıkar. İdrakte 

ve tanımada değişiklikler olur. Engellemenin sonuçlarının mahiyeti ise engellemenin 

şiddetine bağlıdır.  Engelleme sonucunda da öfke, kızgınlık, saldırganlık, eşya ve 

insanlara maddi zarar ve tahrip gibi hareketler ortaya çıkabilir(Krech, Crutchfıld, 

1999: 86). 

Cüceloğlu ise frustrasyonu şu şekilde açıklamıştır: 

“İstenmedik ve beklenmedik bir olayla karşılaşan kişi, olayın etki ve oluşum 

türüne göre engellenme duygusundan travma sonrası stres bozukluğuna varan bazı 

duygusal durumları yaşayabilir. Kişinin elde etmek istediği bir nesneye, ulaşmak 

istediği amaca varmayı veya bir gereksiniminin giderilmesini önleyen, geciktiren bir 

durumun yaşanması sonucu ortaya çıkan olumsuz duygu hâli olan engellenme 

(frustrasyon) adı verilir. Engellenmeye bireyler değişik tepkilerde bulunurlar. Bazı 

kimseler saldırgan olurken, bazıları içlerine kapanabilir; Bazıları kendisini 

karamsarlığa bırakır, hiçbir şeye önem vermeyebilir” (1993: 279). 

Engellenme duygusunun temelinde bulunduğumuz ortamda hangi olayın ne 

zaman olacağı ile ilgi beklentilerimizin önemi büyüktür. İsteklerimiz ve olmasını 

arzu ettiğimiz, olmasını planladığımız bir olay olmazsa yoğun bir engellenme 

duygusuna kapılırız. 

           Örneğin;  

           Üslup ve Repertuvar dersi esnasında bir öğrenci geçmişte öğrendiği bir eseri 

anlamadığını ve eğitmeninden eseri tekrar seslendirmesini istemiştir. O anda çok 

yoğun olan eğitmenin “şu anda yoğunum işim müsait olduğumda seni çağırırım eseri 

tekrar seslendiririz” demesinden sonra bu iletişimin üzerinden uzun bir süre 

geçmesine rağmen eğitmenin kendisini çağırmamasının verdiği istenmeme, 

önemsenmeme gibi duyguları hissetmesi ve bu duyguların kendisine yüklediği 

olumsuz düşünceler frustrasyonu meydana getirir. 

Krech, Crutchfıld göre; İnsanların motivelerine engel olan şeyler sonsuz 

sayıdadır. Fakat bunların hepsi dört kaynak kategorisi halinde sınıflandırılabilir. 
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a) Fiziki çevre (Fiziki çevrenin özellikleri) 

b) Biyolojik imkânların sınırlıkları (bireyin bedensel ve zihni 

kabiliyetsizlikleri) 

c) Psikolojik karmaşıklık (ruhsal farklı reaksiyonlar) 

d) Sosyal çevre (sosyal ve kültürel sınırlılıklar, cemiyet kuralları ve baskısı) 

            (Krech, Crutchfıld, 1999: 87). 

 

7. SOSYAL PSİKOLOJİ VE MÜZİK EĞİTİMİ 
 

Sosyoloji; insanın, toplum yaşamının, insan grupları ile toplumların bilimsel 

incelemesidir. Sosyoloji, sosyal varlıklar olarak bizim kendi davranışımızı ele 

aldığından, baş döndürücü ve zorlayıcı bir girişimdir (Giddens, 2008; 38). 

 

7.1.SOSYOLOJİ VE MÜZİK EĞİTİMİ İLİŞKİSİ 

 

Sosyolojik bakış açısı ile ele alındığında müzik eğitiminin işleyişi daha farklı 

ele alınabilecektir. Sosyolojik bakış;  resmi okul müfredat programları, daha genel 

bir süreç olan ve öğrenim, eğitim ve okul ortamlarının çeşitli, resmi olmayan 

yönlerinin etkili olduğu kültürel yeniden üretiminin yalnızca bir bölümüdür. “gizli 

müfredat” kültürel yeniden üretimde çok önemli bir role sahip olduğunu belirtir 

(Giddens, 2008: 735). 

Bu görüş; Türk müziği eğitimi verilen kurumlarda müfredatın yeterli 

olmadığı ve hâla meşk anlayışına ihtiyaç duyulduğu düşüncesini destekler 

niteliktedir.  
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7.2.PSİKOLOJİ VE MÜZİK EĞİTİMİ İLİŞKİSİ 

 

Birçok bilim dalı gibi psikoloji de gözlenen olayların sebeplerini açıklamaya 

çalışır. Bireyin müziksel davranışlarını incelemek içinde birçok alanda çalışmalar 

yapılmaktadır. “Psikoloji, fizikten farklı olarak bütün insanları doğrudan doğruya ve 

önemli bir şekilde ilgilendiren meselelerle uğraşır ” (Krech, Crutchfıld, 1999: 22).  

Otaçoğlu, “nörolojik ve fizyolojik araştırmalar, akustik ve fizyolojik 

çalışmalar, işitsel sunum ve kodlama-bilişsel psikolojik çalışmalar, melodi algı ve 

üst düzey müzik performansı, müzik kabiliyetinin psikometrik analizleri ve 

gelişimi, müzik yeteneklerinin kazanılması ve gelişim çalışmaları, sosyo psikolojik 

çalışmalar, davranışlar, analizler, uygulamalı çalışmaların (terapi ve eğitim alanları) 

müzik psikolojisi ile bağlantılı olduğunu belirtir (2008: 2). 

 

  7.3. SOSYAL PSİKOLOJİ VE MÜZİK İLİŞKİSİ 

 

Beşeri bilimler içerisinde sosyal psikoloji cemiyet içindeki ferdin 

davranışının her yönü ile uğraşır. Cemiyet içindeki ferdin davranışının ilmi olarak, 

geniş manada tarif edebilir (Krech, Crutchfıld, 1999: 25).  

Sosyal psikoloji insan davranışlarını çalışan bir akademik disiplindir. Tıpkı 

diğer bilimler gibi kültürel ve sosyal durumların sonucunda insanların en çok ne 

yaptıklarını varsayar. Sosyoloji gruplar arasındaki ilişkilere konsantre olurken sosyal 

psikoloji toplum ve kişiler arasındaki ilişkileri vurgular. Sosyal psikologlar, örneğin, 

daha çok bireylerin müzikal tercihlerini nasıl elde ettikleriyle ilgilenirler ve 

sosyologlar bir toplumda müziğin rolleri üzerine çalışmaya daha çok eğilimlidirler. 

Sosyoloji ve sosyal psikoloji arasındaki ilişki net bir çizgi değildir; bununla birlikte 

sosyoloji ve psikoloji bölümleri bulunan birden fazla üniversitenin her biri bu 

disipline sahip olduğunu iddia eder (Abeles, Hoffer, Klotman, 1994: 149). 

Lindler sosyal psikolojinin görevinin, bireylerin karşılıklı psişik etkilerine 

bağlı olguların açıklanması ve tanımlanması olduğunu belirtir. Ona göre, içinde 
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yaşayan bireylerden soyutlandığında toplum hiçbir anlam taşımaz ve toplumun 

koşulları elbette her bireyin bilincine yansır (Yahoda, 2007: 74).  

 

7.3.1. Sosyal Çevre ve Müzik Eğitimi 
 

Bireyin müziksel başarısında en önemli etkenlerin başında sosyal çevre 

gelmektedir.  Krech ve Crutchfıld, (1999: 88) cemiyetin ferdi adetler, nizamlar, 

ritüeller ve yasaklarla kuşattığını belirir. Cemiyetler kendi kültürel kimliklerini 

bireylere aktarmaya çalışır. Birey bu durumda arzu ettiği gibi yaşama şansını elde 

edemeyebilir. Irk, din, dil, mevkiler, sınıf çatışmaları ve daha birçok etken üzerinde 

yapılacak müzik temelli çalışmalar araştırmacılara yeni ve farklı alanlara 

yönelmelerine katkı sağlayacaktır.  

Müziksel hedeflere ulaşmada en önemli engellerden biri de sosyal çevredir. 

Toplum; ferdi inançlar, tutumlar, gelenekler v.b. birçok yasaklar veya koruyucularla 

kuşatılmıştır (Türkmen, 2007: 124). 

“Müzikte sosyal psikoloji perspektifi müzik eğitiminde bireylerin sosyal bağlamında 
ve ortamında ele alınmasını zorunlu kılar. Bu bakış açısı müziksel öğrenme 
sürecinde bireyin tekil anlamda değil, aynı zamanda sosyal çevresi ile sürekli 
etkileşim içinde bulanan, etkileyen ve etkilenen bir varlık olarak kabul edilmesini 
gerektirir. Aksi takdirde; bireyin müziksel gelişimini hedefleyen müzik eğitimi, 
öğreneni bireysel ve toplumsal bir bütün olarak algılamadığı sürece müziksel gelişim 
sürecini tam olarak kavrayamayacaktır. Mesleki müzik eğitimi veren ya da 
vermeyen kurumların ve bunun dışında kalan öğretme-öğrenme etkinliklerinin 
gerçekleştiği ortamların sahip oldukları sosyal bağlam, müziksel öğrenme sürecinin 
önemli bir parçasıdır. Okullardaki öğrencilerin farklı cinsiyet, yaş, zekâ, yetenek ve 
sosyo-ekonomik düzeydeki arkadaşlarının arasında edindiği sosyal biliş, toplumsal 
davranışları olduğu kadar müziksel öğrenme ve davranışlarını da etkileyebilecektir” 
(Özmenteş, 2010).  

Müzik eğitiminin, günümüzde müzik türlerinin sosyal çevrede tanınmaması 

işlevlerini ve içeriklerinin bilinmemesi, türler hakkında sosyal çevrede oluşan yanlış 

algılar, birçok olumsuzlukların yaşanmasına neden olmaktadır. Kendi sosyal 

çevresini oluşturmuş kati gelenekleri olan toplulukların, konumlarından dolayı 

oluşan müzik zevkleri, günümüz müzik eğitimine olumsuz etkileri olmaktadır. Bu 

sosyal çevre içerisinde müziğin günah sayıldığı, ayıplandığı çevrelerin olduğunu da 

bilinmektedir. Klasik Türk müziği eğitiminde özellikle üslup ve repertuvar 
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eğitiminde, öğrenci çeşitliliği göz önüne alındığında; müziğin var olduğu, sevildiği 

ve önemli sayıldığı bir sosyal çevreden gelen öğrenci ile müziğin önemsenmediği, 

dikkate alınmadığı sosyal çevreden gelen öğrenci profilleri eşit olmayacaktır. Üslup 

ve Repertuvar dersinde konuya hâkim, belli bir altyapısı ve repertuarı olan sosyal 

çevresinin desteğini almış bir öğrencinin dersteki başarısı yadsınamayacak kadar 

önemlidir. Tam tersini düşündüğümüzde bu dersten sıkılan, öğrenemeyen, 

seslendiremeyen, konuşamayan içine kapanık bir öğrenci profilinin ortaya çıkma 

olasılığı yüksektir. Geleneğin, anlayış veya sosyal değerlerin engellemenin temelinde 

yattığı açıkça görülmektedir. 

 

7.3.2. Psikolojik Karmaşıklık ve Müzik Eğitimi 

 

Krech ve Crutchfıld’a göre; (1999: 87) insanın psikolojik sahası zengindir ve 

bu zenginliğin içinde birçok zıtlık mevcuttur.  Çalgı seçiminde zorlanan öğrenci, 

geleceği hakkında kaygıları olan ve psikolojik karmaşıklıklar yaşayan öğrenci, icra-

besteleme-araştırma ve eğitim boyutları, genel, amatör ve profesyonel alanları olan 

hemen her yaş grubuna verilen müzik eğitiminde sosyal psikolojinin çalışmaları 

alanlarının oldukça geniş olduğu düşünülmektedir. Günümüzde klasik Türk müziği 

eğitimi veren devlet konservatuvarlarına öğrenci alımı yapılırken aday öğrenciler 

üzerinde psikolojik herhangi bir çalışma yapılmaz. Kısacası psikolojik durumları 

dikkate alınmaz. Genellikle yeteneği, müzikal durumu ve sınav performansı üzerine 

bir eleme yapılır ve yetenek başta olmak üzere, bu kişiler klasik Türk müziği eğitimi 

verilmek üzere konservatuvara alınırlar. Belli bir adaptasyon sürecinden sonra 

eğitmen ve öğrenci arasındaki mesafe azaldığında, akademik yakınlaşma ve 

samimiyet ile öğrencinin psikolojisi ve iç dünyası üzerine belli bir fikir edinilmiş 

olur. Öğrenci için ilk aşamada çevresindeki diğer arkadaşlarının yetenekleri hakkında 

gözlemler yapmaya başladığında, kendisinden daha yetenekli olanlar ile bir 

kıyaslama içine gireceğinden ilk psikolojik karmaşayı yaşamaya başlayacaktır. Bu 

psikolojik karmaşıklık ve karmaşa diğer olumsuz durumlar ile birleştiğinde (kendi 

psikolojik durumu, korkuları, zayıf yönleri gibi). Özellikle kişisel performans ile 
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yapılabilecek bir ders olan Üslup ve Repertuvar dersinin öğrenilmesinde bir takım 

olumsuzluklar yaşanmasına neden olacaktır. 

Örnek: Konservatuvar alım sınavlarında başvuru yaptığı ve sınavına girdiği iki 
bölümün de (Ses eğitimi ve Temel Bilimler Anasanat Dalları) sınavını kazanmış 
olan bir öğrenciye iki ana sanat dalından birini tercih etmesi gerektiği söylenir. Hem 
şarkı söyleme eğitimi almak isteyen öğrenci, aynı zamanda enstrüman eğitimi de 
almak istemektedir. Bir karar vermek zorundadır. Bu öğrenci İlk Psikolojik 
karmaşıklığı o anda yaşamaya başlamıştır. Kararını verir ve ses eğitimi anasanat 
dalını tercih eder. Zamanla eğitimini aldığı bölümü tanımaya başlar. Enstrüman 
çalmaya yönelik çalışmaların daha az olması, ses kullanmaya ve şarkı söylemeye 
yönelik derslerin fazlalığı ve eğitmenlerin beklentilerinin bu yönde olması, öğrencini 
kafasında doğru bölümde olmadığı düşüncesinin yerleşmesine neden olmuştur. 
Öğrenci enstrüman çalmaya yönelik bir bölümde eğitim alması gerektiği fikrini 
beyninde devamlı güncellemeye başlamıştır. Artık kendini o bölüme ait hissetmez. 
Ancak bunun için geç kalmıştır. Bu karmaşıklıktan kaynaklanan isteksizlik ve 
kararsızlık, özellikle seslendirmenin ön planda olduğu üslup ve repertuvar dersinde 
öğrencinin pasifize olmasına neden olacağından bu dersin öğrenilmesinde ve 
eğitiminde olumsuzluklara (seslendirme yapmayacaktır, devamsızlık yapacaktır, 
iİlgisi azalacaktır, verilen görevleri yerine getirmeyecektir) neden olacaktır. 

Yukarıdaki örnekteki psikolojik karmaşıklığın önüne geçebilmek ve 

engelleyebilmek için dersin eğitmenleri ve bölüm eğitmenlerine büyük görevler 

düşecektir. “Eğitmen aynı zamanda iyi bir psikolog olmalıdır. Öğrencinin cesaretini 

kırmaktan sakınmalıdır ”(Galamıan,1999). 

 

7.3.3. Biyolojik İmkânlar ve Müzik Eğitimi 

 

Hareki ve zihni kabiliyetler müzik eğitiminde başarıyı doğrudan 

etkilemektedir. Krech ve Crutchfıld (1999: 87), bu biyolojik hudutlar ve 

imkânsızlıkların bilhassa insanı etrafındakilerden daha az kabiliyetli kılan kuvvetli 

birer engellemedir. Biyolojik imkânsızlıkların kaynağı genellikle kişinin kendisidir. 

Bu engellemeler gerçekçi olmayan beklentilerden doğar. 

Örnek: Çok güzel bir ses rengi ve geniş bir aralığa sahip, belli bir alt yapısı olan 
Ahmet üslup ve repertuar dersi için seçilmiş tüm eserleri derste zorluk derecelerini 
gözetmeden başarı ile seslendirmektedir. Diğer yandan Mehmet, bu müzik türü ile 
yeni tanışmış ve herhangi bir deneyime sahip değildir. Bu ders için seçilen eserleri 
öğrenmesi ve seslendirmesi Ahmet’e göre uzun bir zaman diliminde 
gerçekleşmektedir. Gün geçtikçe bu konuyu sorun olarak büyütecek olan Mehmet, 
kendini yoğun bir imkânsızlık içinde bulmuştur. Yaşanılan bu durum Mehmet’in 
kendisini engellenme duygusuna kaptırdığının göstergesidir. Ayrıca bu durum 
Mehmet’in hem müzikal eğitimini hem de Üslup ve repertuvar dersindeki başarısını, 
olumsuz şekilde etkileyecektir.  
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Kişinin kendi iç dünyası üzerinde yaşadığı ve kimseye söyleyemediği bu gibi 

durumları dışında öğrencinin uyum probleminden dolayı yaşadığı biyolojik 

imkânsızlıklar da söz konusudur. Berktin bu konuda; “Öğrencilerde genel olarak 

rastlanan nörotik belirtiler, çeşitli uyum problemlerinin sıkıntısının sonuçları ya da 

belirtileridir. Bu uyumlarda başarısızlığa uğradıkları zaman davranış bozukluklar 

gösterirler” (1978: 60). Üslup ve repertuvar dersi için uyum problemi yaşayan 

öğrenciler bu dersin genel özelliklerini yerine getirmede duydukları kaygıdan dolayı 

bir takım biyolojik imkânsızlıklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu imkânsızlıkların 

başında aşırı heyecan, terleme, titreme, konuşma ve söylemde zorluklar, algı 

düşüklüğü gibi durumlardan oluşmaktadır. 

 

7.3.4. Fiziki Çevre ve Müzik Eğitimi 
 

Krech ve Crutchfıld, (1999: 87) fiziki çevrenin hedefe erişmede en belirgin 

engel olduğunu belirtir ve hapishanedeki hücre cezası çeken mahkûm örneği verirler. 

Bina, araç-gereç eksikliği, ders yapmaya uygun olmayan derslikler vb birçok engel 

öğrencinin müziksel başarısında önemli engellerdendir.  

Örneğin; devlet yurdunda kalan ve müzikal ve sese dayalı dersleri, yurt ortamında 

çalışma imkânı bulamayan bir öğrenci, üslup ve repertuvar dersinde seslendirilen ve 

öğretilen eserleri tekrar etmek ve bu konuda çalışmak istemektedir. Bu durum için 

çalışma yapabileceği tek yer konservatuvardaki çalışma odalarıdır. Ancak 

konservatuvarda fiziki durumu elverişli ve yeterli sayıda çalışma odası yoktur. 

Öğrenci bu odaları bir türlü boş bulamamaktadır. Bu durum öğrencinin başarısını 

etkileyeceği gibi, kendisi içinde önemli bir frustrasyondur. 

            Başka bir örnekte ise: Konservatuvara yeni başlamış ve enstrüman olarak 

kanun seçmiş bir öğrenci maddi imkansızlıklardan dolayı bu sazın teminini henüz 

yapamamıştır. Çalışmaları ve dersleri okulun sazı ile yapmaktadır. Ancak okulda 

yeterli sayıda kanun sazı bulunmadığı için öğrencinin sazla buluşması gecikmiştir. 

Çünkü kendisi gibi başka öğrencilerde bulunmaktadır. Kendi sazı ile çalışan 

öğrenciler ise hızlı ilerleme göstermişlerdir. Bu durum öğrencinin yoğun bir 

müziksel frustrasyoniçine girmesine neden olacaktır. 
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8.  İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

 

Klasik Türk müziğinde üslup ve repertuvar ile ilgili bire bir yapılmış bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak üslup hakkında farklı alanlarda yapılmış tanımlara 

yönelik kaynaklar mevcuttur. Üslup aynı zamanda klasik Türk müziğinde çok 

kullanılan bir terim olduğu için, uzman görüşlerinde ve klasik Türk müziğinin farklı 

alanlarının anlatımında, ses ve saz icracılığı konularında ve meşk’in anlatıldığı 

makale, kitap ve tezlerde küçük bölümler olarak görülmüştür. Frustrasyon için de tıp, 

psikoloji ve sosyoloji için yapılmış çalışmaların dışında, özellikle de müzik eğitimi 

ile ilgili bir bildiri ve bir kitaptan başka yayına rastlanmamıştır.  

Bu çalışma ve araştırma ile ilgili kaynaklar şu şekildedir: 

Beşiroğlu, Ş:Türk Musikisinde Üslup ve Tavır Açısından Meşk,4. İstanbul Türk 

Müziği Günleri, Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara, 1998. 

Cüceloğlu, D:İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, İstanbul,1993. 

Türkmen, U: Mesleki Müzik Eğitimi Veren Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik 

Bölümlerinde Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Frustrasyonlar” XV. Ulusal 

Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006. 

Türkmen, U: Müzik Eğitimcileri ve Müzikseverler için Gelincik Tarlası, Ekspers 

Matbaası, Kütahya, 2007. 

Krechk, D. Crutchfild, R.S: Sosyal Psikoloji, Çev: Erol Güngör, Ötüken Yayıncılık, 

İstanbul,1999. 

Bu bölümde araştırmamızla doğrudan ilgili yayınlara yer verilmiştir.  
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9. PROBLEM VE ALT PROBLEMLER 

 

Problem cümlesi: 

“Öğrencilerin ve Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Frustrasyonlara 

Yönelik Algıları Nelerdir?” 

Bu önermelere dayanarak alt problemler şöyle oluşturulmuştur. 

1. Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Fiziki Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Algıları Nelerdir? 

2. Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki BiyolojikFrustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Algıları Nelerdir? 

3. Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki PsikolojikFrustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Algıları Nelerdir? 

4. Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Sosyal Çevre İle İlgili 

Frustrasyonlara/ Engellemelere Yönelik Algıları Nelerdir?  

5. Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersinin İçeriği İle İlgili Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Algıları Nelerdir?  

6. Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Fiziki Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır? 

7. Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki BiyolojikFrustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır? 

8. Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki PsikolojikFrustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır? 

9. Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Sosyal Çevre İle İlgili 

Furstrasyonlara/ Engellemelere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır? 

10. Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersinin İçeriği İle İlgili Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır? 
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10. ARAŞTIRMANIN AMACI 
 

Bu çalışma, Türk müziği devlet konservatuarlarında sekiz yarıyıllık dönemde 

okutulmakta olan Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin eğitim süreleri 

içerisinde karşılaştıkları frustrasyonları belirlemek, bu frustrasyonların nasıl 

oluştuğunu, sonuçlarının neler olduğunu ve bu sonuçlara yönelik öğrenci ve 

öğretmenlerin tutum ve davranışlarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Üslup 

ve repertuvar dersinin öğrenci yönünden başarı ortalamasının yükselmesini 

sağlamak, bu dersin öğretim yöntem ve stratejilerinde yeni ve farklı yönelimler 

ortaya çıkarabilmek araştırmanın diğer amaçları arasındadır. 

 

11. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 

Çalışma konusu ve içeriği itibari ile; 

            1. Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde 

karşılaştıkları frustrasyonların belirlenmesi, 

            2. Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde 

karşılaştıkları frustrasyonları sonucundaki tutum ve davranışlarının belirlenmesi,  

            3. Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde 

karşılaştıkları frustrasyonlara yönelik eğitimcilerin tutum ve davranışlarının 

belirlenmesi, 

            4. Alana özgü yeni ve özgün bir çalışma olması, 

            5. Müzik bilimi çalışmalarında sosyal psikoloji biliminin kullanılabilirliğini 

güçlendirmesi,   bakımından önemlidir. 
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12. ARAŞTIRMANIN SAYILTILARI 

 

            Bu araştırmada; 

1. Araştırma için belirlenen veri toplama yöntem ve tekniklerinin 

araştırmanın amacına uygun olduğu, 

2. Araştırma ile ilgili kaynak taraması yapılarak elde edilen verilerin uygun 

ve gerekli olduğu, 

3. Eğitimci ve öğrencilerin verdikleri cevapların gerçeği yansıttığı 

sayıltılarından hareket edilmiştir.  

 

13. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

 

Çalışma: klasik Türk müziği eğitimi veren ve programları olan 

konservatuvarlar arasından uzman görüşleri alınarak belirlenen beş konservatuvar, bu 

konservatuvarlar arasından araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrenci eğitimcilerle 

Araştırmacının maddi olanakları ile sınırlandırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama ve işleme 

araçları ile verilerin yorumlanmasına ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. 

 

1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

 

Araştırma, genel çerçevesi amacı ve yöntemi bakımından durum tespiti için 

tarama modelini esas alan betimsel bir çalışmadır. Karasar tarama modellerini 

geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşım olarak tanımlar. Bu modelde araştırmaya konu olan 

birey, ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlamaya çalışılır (2009: 

77). Bu çalışmada öğrenci ve eğitimcilerin karşılaştıkları frustrasyonlar belirlenmeye 

ve betimlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.  

 1.  Konuyla ilgili kaynaklar taranmış ve belirlenmiş, 

 2.  Kaynak taraması ve ilgili alanda yapılan çalışmaların incelenmesi 

                                                                         Sonucunda probleme uygun veri araçları seçilmiş, 

            3. Konuya ilişkin verilerin elde edilebilmesi için uygulanacak görüşme 

                formlarının, anketlerin ve katılımlı gözlem formlarının taslakları 

                oluşturulmuş, 
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            4. Formların geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması için bu alanda uzman 

kişilerle görüşülmesi, uzman görüşleri doğrultusunda formların 

düzenlenmesi gerçekleştirilmiş,  

            5. Araştırmanın evren ve örneklemi belirlenmiş, 

6. Konuyla ilgili uzman eğitimcilerin belirlenmesi ve görüşmeleri yapılmış 

      7. Araştırma kapsamında belirlenen örneklemde formların uygulanması 

          Katılımlı gözlem yapılması ve ikincil verilerin toplanması yapılmış, 

 8.Uygulama sonucu elde edilen verilerin yazılı ortama aktarılması 

düzenlenmesi yapılmış, 

9. Araştırma sonunda elde edilen verilerin nitel ve nicel araştırma 

teknikleriyle çözümlenmesi yapılmış, 

           10. Veriler düzenlenmiş ve yorumlanmış, 

           11.  Araştırma raporu hazırlanmış,  

  12. Problemlerin çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 

2. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ 
 

Araştırmanın evreni 2013–2014 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı döneminde 

Türkiye’de üniversitelerde bulunan Klasik Türk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk 

Müziği bölümlerinde eğitimi verilen Türk Müziği Üslup ve Repertuvarı dersinin 

eğitimini alan dördüncü sınıf öğrenci topluluğudur. Araştırmada zaman, mekân ve 

maliyet açısından ana kütleye ulaşma imkânı bulunmadığından ve tam sayım imkânı 

olmadığından örneklem yoluna gidilmiştir. 

Çalışmanın lisans dördüncü sınıf öğrencileri ile yapılmasının nedeni üslup ve 

repertuvar dersinin çalışma yapılan beş konservatuvarda farklı dönem, farklı 

müfredat ve konuların işleniyor olmasıdır. Başka bir neden iki ayrı bölümün (Türk 

Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin) Üçüncü sınıfa kadar bazı konservatuvarlarda 

(Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) ortak eğitim yapmasından 
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kaynaklanmaktadır. Yine başka bir neden olarak da, çalışma yapılan beş üniversite 

ve konservatuvarın Türkiye’nin en köklü, geleneğe en bağlı nitelikli Türk müziği 

eğitimi veriyor olmasıdır.  

 

Tablo 4. Eğitimci Yapılandırılmış Görüşme Formunda Yer Alan Eğiticilerin Çalıştıkları Üniversite 

ve Katılan Eğitmen Sayılarının Dağılımları 

Çalışmaya Katılan 

Üniversite ve 

konservatuvarlar 

Çalışmaya 

Katılan 

Repertuvar 

Dersi 

Eğitmenleri 

Mezuniyet 

Durumları  

Meslekteki 

Kıdemleri 

Üslup ve 

Repertuvar 

Dersini 

Yürüttüğü Süre 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet 
Konservatuvarı 

2 

 

Yüksek Lisans 

 

Öğretim Görevlisi 
1 

 

Yüksek Lisans 

 

Öğretim Görevlisi 
5 

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı 

 

 

2 

 

Yüksek Lisans 

 

Öğretim Görevlisi 
12 

 

Yüksek Lisans 

 

Öğretim Görevlisi 
12 

 

Konya Selçuk 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı 

 

2 

 

Yüksek Lisans 

 

Öğretim Görevlisi 
13 

 

Doktora 

 

Yrd. Doç.Dr. 
15 

İzmir Ege Üniversitesi 
Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı 

1 
 

Doktora 

 

Öğretim Görevlisi 
Dr. 

15 

Elazığ Fırat 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı 

1 
 

Yüksek Lisans 

 

Öğretim Görevlisi 
8 
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Tablo 5. Öğrenci Anketlerinin Yapıldığı Üniversite/Konservatuvarlar ile Bu Ankete Gönüllü 

Katılan Üslup ve Repertuvar Dersi Eğitimi Alan Öğrencilerin Sayılarına Yer Verilmiştir 

Ankete Katılan Üniversite Konservatuvarlar Ankete Katılan Gönüllü Öğrenci Sayısı 

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 

Konservatuvarı 

10 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12 

Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 09 

İzmir Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet 

Konservatuvarı 

10 

Elazığ Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 10 

 

3. VERİLERİN TOPLANMASI 

 

İncelenen konuya açıklık getirmek ve sonuca ulaşmak amacıyla belirli 

çalışmalar sonucunda toplanan bilgiler, belgelere veri denir. 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinin  kullanıldığı betimsel bir 

çalışmadır. “Nitel araştırma; belli bir nokta üzerinde odaklanmada çok metotlu 

araştırma problemine yorumlamacı yaklaşımı benimseyen bir yöntemdir. Nitel 

araştırma denildiğinde hiçbir deneysel araç olmaksızın bulgular elde edilen araştırma 

anlaşılabilir ” (Altunışık ve arkadaşları, 2012: 303).  

Araştırmaya veri sağlamak amacıyla yazılı ve elektronik kaynak taranmış, 

konservatuvarlarda görev yapmakta olan eğitmenlere yönelik yapılandırılmış 

görüşme formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. “Yapılandırılmış görüşme daha çok 

önceden yapılan ve ne tür soruların ne şekilde sorulup, hangi verilerin toplanacağını 

en ayrıntılı biçimde saptayan görüşme planının aynen uygulandığı bir görüşmedir ” 

(Karasar, 2009:167). 

Uzmanlar ile odaklanmış görüşme yapılmıştır. Üslup ve repertuvar dersi alan 

öğrenciler için anket formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. “Anket, birincil 

kaynaklardan veri toplamak amacıyla hazırlanan sistematik bir soru formudur. 
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Amacı, araştırmanın problemini çözecek ve ele alınan hipotezleri test edecek bilgileri 

sistematik bir biçimde toplamak ve saklamaktır” (İslamoğlu, 2003: 107). 

 Araştırma için hazırlanan anket; Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin 

başarılarını etkileyen frustrasyonların neler olduğunu anlamak için yapılmıştır. 5 ana 

faktör altında yapılmıştır. İlgili konularda uzman kişilerin görüşleri alınarak 

yapılmıştır. Anket 5 bölümden oluşmaktadır. 

1.Fiziki Frustrasyonlar 

2. Biyolojik Frustrasyonlar 

3. Psikolojik Frustrasyonlar 

4. Sosyal Çevre ile ilgili Frustrasyonlar 

5. Üslup ve Repertuvar Dersinin İçeriğine Yönelik Frustrasyonlar 

Anketin ön çalışması araştırmacının görev yaptığı Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yapılmıştır. Konservatuvarın ilgili bölümünde 

eğitim gören toplam12 kişiye bu anket uygulanmış ve güvenirlik kat sayısı olan α 

Cronbach katsayısı % 81,7 bulunmuştur. Bu nedenle ön çalışmanın güvenlik 

katsayısının %80 den yukarı olması sebebiyle güvenilir olduğu ortaya 

çıkmıştır.Geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış olan bu anket hedeflenen araştırma 

kapsamında ana kütleye (evrene) bağlı olarak belirlenen örnekleme uygulanmıştır. 

Bunun sonucunda bireylerin (birimlerin) bu anketteki sorulara vermiş olduğu 

yanıtların Cronbach α güvenirlik kat sayısının anket için % 75,5 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca ankette çıkartıldığı zaman güvenirlik α katsayısını arttığı duruma 

rastlanmadığı için güvenirlik katsayısı % 78,5 olarak alınmış ve anketin oldukça 

güvenilir olduğu bulunmuştur. 

Çalışma yapılırken devlet konservatuvarları klasik Türk müziği bölümünde 

okuyan Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin içinden rastlantısal 60 kişi 

seçilmiştir.  
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4. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ 

 

Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar dersindeki frustrasyonlara yönelik 

algılarını belirlemede 5 ana faktöre (Fiziki, biyolojik, psikolojik, sosyal çevre ve 

dersin içeriği) yönelik frustrasyonların okullara göre ve cinsiyete göre istatistiksel 

olarak farklılık olup olmadığının belirlenmesinde (t) testi ve varyans (anova)  

kullanılmıştır. Öğrencilerin bu 5 faktör altında üslup ve repertuvar dersindeki 

frustrasyonlara yönelik algılarının eğitimini aldıkları üniversite ve konservatuvara 

göre farklılık olup olmadığının belirlenmesinde varyans (anova) kullanılmıştır. Anlık 

düzey p=0,005 düzeyi esas alınmıştır. 

Çalışma yapılırken devlet konservatuvarları klasik Türk müziği bölümünde 

okuyan Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin içinden rastlantısal 60 kişi 

seçilmiştir. Hazırlanan ankette seçilen 60 kişinin sonuçları değerlendirilirken; boş 

bırakılan soru, taraflı ve eksik cevap, fazla yanlış cevap olan 9 anket değerlendirme 

dışı bırakılarak 51 anketin değerlendirilebilir olduğu belirlenmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

 

BULGULAR VE YORUM 

 

 

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine uygun olarak elde edilen 

bulgulara ve bulguların yorumlarına yer verilmiştir.  

 

1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Öğrencilerin Üslup ve Repertuar Dersindeki Fiziki Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Algıları Nelerdir? 

Bu alt probleme yönelik öğrencilere 12 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler 

ve verilerin yorumlanması şu şekildedir: 

Tablo 6. Katılımcıların; “Derslerin Yapıldığı Derslikle İlgili Olumsuzluklar(dersliğin küçük, 

karanlık, eski, havasız vb.) Dersin Hedeflerine Ulaşmada Frustrasyona(engellemeye) Neden 

Olmaktadır” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                  7   
 4 
18 
 9 
13 

13,7 
7,8 

35,3 
17,6 
25,5 

 
TOPLAM 

 
51 100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; derslerin yapıldığı derslikle ilgili 

olumsuzlukların dersin hedefine ulaşmada engellemelere yol açtığını düşündüklerini 

göstermektedir.  Üslup ve Repertuvar dersi hedeflerine ulaşmada dersliklerin fiziki 
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yapılarının ders işleyişine uygun hale getirilmesinin engellemeleri ortadan 

kaldırabileceği düşünülebilir.  

Tablo 7. Katılımcıların;  “Derste Kullanılan Araç ve Gereçlerin Yetersizliği Dersin Hedeflerine, 

Ulaşmada Frustrasyona (engellemeye) Neden Olmaktadır” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

6 
7 

15 
10 
13 

11,8 
13,7 
29,4 
19,6 
25,5 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; derste kullanılan araç ve gereçlerin 

yetersizliği veya olmayışının dersin hedeflerine ulaşmasında engellemelere yol 

açtığını düşündüklerini göstermektedir. Üslup ve Repertuvar dersi hedeflerine 

ulaşmada bu ders için kullanılması zorunlu olan araç gereçlerin yeterli sayıda ve 

kullanılır olmasının engellemeleri ortadan kaldırabileceği düşünülebilir. 

Tablo 8. Katılımcıların; “Derste kullanılan nota vb. yazılı materyallerin yetersizliği dersin 

hedeflerine ulaşmada herhangi bir frustrasyona (engellemeye) neden olmamaktadır” Görüşüne 

katılım dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

13 
18 
10 
3 
7 

25,5 
35,3 
19,6 
5,9 

13,7 
 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; derste kullanılan nota gibi yazılı 

materyallerin dersin hedeflerine ulaşmada engellemelere yol açtığını düşündüklerini 

göstermektedir. Üslup ve Repertuvar dersi hedeflerine ulaşmada bu ders için 

kullanılması zorunlu olan nota gibi yazılı materyallerin olmasının engellemeleri 

ortadan kaldırabileceği düşünülebilir. 
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Tablo 9.Katılımcıların; “Derse Katılan Öğrenci Sayısının Fazla ya da Az Oluşu Dersin Hedeflerine 

Ulaşmada Herhangi Bir Etkiye Sahip Değildir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

14 
14 
7 

10 
6 

27,5 
27,5 
13,7 
19,6 
11,8 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde;derse katılan öğrenci sayısının fazla ya da az oluşu 

dersin hedeflerine ulaşmada engellemelere yol açtığını düşündüklerini 

göstermektedir. Üslup ve Repertuvar dersi hedeflerine ulaşmada ders için öğrenci 

sayısının dersin eğitmeninin düzenlemesine göre olması engellemeleri ortadan 

kaldırabileceği düşünülebilir. 

Tablo 10. Katılımcıların; “Derse Katılan Öğrenci Sayısının Fazla Oluşu Dersin Hedeflerine 

Ulaşmada Frustrasyona (engellemeye) Neden Olmaktadır” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

11 
14 
7 

12 
7 

21,6 
27,5 
13,7 
23,5 
13,7 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde;derse katılan öğrenci sayısının fazlaoluşu dersin 

hedeflerine ulaşmada engellemelere yol açtığını düşündüklerini 

göstermektedir.Üslup ve Repertuvar dersi hedeflerine ulaşmada ders için öğrenci 

sayısının olabilecek en düşük sayıda olması ya da az sayıda öğrenci ile ders 

yapmanın engellemeleri ortadan kaldırabileceği düşünülebilir. 

Tablo 11. Katılımcıların; “Derse Katılan Öğrencilerin Niteliği Dersin Hedeflerine 

Ulaşmada Herhangi Bir Etkiye Sahip Değildir”  Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                17 
22 
5 
7 
0 

                                            33,3 
43,1 
9,8 

13,7 
0 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 
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Elde edilen verilerde; derse katılan öğrencilerin niteliğinin (çabuk kavrayan 

ve derse hazırlanmış olan öğrenci)dersin hedeflerine ulaşmada engellemelere yol 

açtığını düşündüklerini göstermektedir. 

Tablo12. Katılımcıların; “Derse Katılan Öğrencilerin Niteliğinin Düşük Oluşu Dersin, Hedeflerine 

Ulaşmada Frustrasyona (engellemeye) Neden Olmaktadır” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

10 
10 
11 
8 

12 

19,6 
19,6 
21,6 
15,7 
23,5 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde; derse katılan öğrencilerin niteliğinin düşük oluşu, 

dersin hedeflerine ulaşmada engellemelere yol açtığını düşündüklerini 

göstermektedir. Niteliğin düşük oluşu ders işleyişinde yavaşlamaya ve diğer başarılı 

öğrencilerin zaman kaybetmesine neden olacağından bu tür öğrenciler için ek ders 

yapılarak ya da özel bir çalışma programı ile nitelikleri arttırma yolu tercih edilebilir. 

Tablo 13. Katılımcıların; Öğrencilerin “Derslerin Süre ve Zamanlaması,  Dersin Hedeflerine 

Ulaşmada Herhangi Bir Etkiye Sahip Değildir” Görüşüne Katılım Dağılımları. 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

8 
22 
8 
9 
4 

15,7 
43,1 
15,7 
17,6 
7,8 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde; derse süre zamanlaması dersin hedeflerine ulaşmada 

engellemelere yol açtığını düşündüklerini göstermektedir. Öğrenciler süre ve 

zamanlamanın, başarıyı etkileyeceği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu nedenle ders 

saati süresini uzatmak öğrencinin sıkılmasına ve motivasyonunun azalmasına nedene 

olduğu, aynı şekilde, ders saatini kısaltılmasında, yine motivasyon ve öğrenme 

eksikliği yaratacağı düşünülmektedir. 
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Tablo 14. Katılımcıların; “Ders Saatlerinin Erken veya Geç Olma Durumunun Frustrasyonlara 

Yol Açmaktadır” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

4 
5 

15 
8 

19 

7,8 
9,8 

29,4 
15,7 
37,3 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde; ders saatlerinin erken veya geç olma durumunun dersin 

hedeflerine ulaşmada, engellemelere yol açtığını düşündüklerini 

göstermektedir.Üslup ve repertuar dersi hedeflerine ulaşmada,ders saatlerinin erken 

veya geç olma durumu öğrencilerin, fiziksel ve psikolojik durumlarına göre 

ayarlanması engellemeleri ortadan kaldırabileceği düşünülebilir. Örneğin; sabah 

erken saatte, ses ile ilgili bir dersin verilmesi, öğrencinin ses kullanımı açısından 

olumsuzluk yaratabileceğinin düşünülmesi ve bu dersin daha geç saatlere konup 

problemin ortadan kaldırılması bu ders için frustrasyonların ortadan kaldırılmasını 

sağlayacaktır. 

Tablo 15. Katılımcıların; “Derslerin Süre ve Zamanlaması Doğru Yapılmadığında Dersin 

Hedeflerine Ulaşmasında Frustrasyona (engellemeye) Neden Olmaktadır”  Görüşüne Katılım 

Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

4 
11 
17 
7 

12 

7,8 
21,6 
33,3 
13,7 
23,5 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde; derslerin süre ve zamanlamasının doğru yapıldığında, 

dersin hedefine ulaşılmasında, herhangi bir frustrasyona neden olmayacağı 

üzerinedir. Ders sürelerindeki zamanlamanın doğru yapılması, aynı zamanda 

disiplinli ve ciddiyeti meydana getireceği için frustrasyonları ortadan kaldıracağı 

düşünülmektedir. 
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Tablo 16.Katılımcıların; “Okulun Fiziki Ortamı Dersin Hedeflerine Ulaşmada Herhangi Bir Etkiye 

Sahip Değildir”  Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                17 
19 
3 
5 
7 

                                             33,3 
37,3 
5,9 
9,8 

13,7 
 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde; okulun fiziki ortamının, dersin hedefine ulaşılmasında, 

ciddi bir frustrasyona neden olacağı üzerinedir. Öğrencilerin görüntüsünden rahatsız 

olduğu, eski, yıpranmış, boyasız, kokan, soğuk bir mekânda ders yapamayacaklarını, 

yapsalar bile bunun kendileri için büyük bir frustrasyon olabileceği düşüncesi 

anlaşılmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması için yeni eğitim binaları, 

konservatuvar için özel tasarlanmış mekânlarda yapılacak eğitimlerin, daha verimli 

olacağı anlaşılmıştır. 

Tablo 17. Katılımcıların; “Okulun Fiziki Ortamı İle İlgili Olumsuzluklar (ulaşım, ısınma, çalışma 

ortamının bulunmaması, kirli ve havasız olması) Dersin Hedeflerine Ulaşmada Frustrasyona 

(engellemeye) Neden Olmaktadır” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

1 
4 

15 
3 

28 

2,0 
7,8 

29,4 
5,9 

54,9 
 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde; okulun fiziki ortamındaki her türlü olumsuzlukla, 

öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında ciddi bir frustrasyona neden olacağı üzerinedir. 

Öğrencilerin görüntüsünden rahatsız olduğu, eski, yıpranmış, boyasız, kokan, soğuk 

bir mekânda ders yapamayacaklarını, yapsalar bile bunun kendileri için büyük bir 

frustrasyon olabileceği düşüncesi anlaşılmaktadır. 

 

2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 
 

Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Biyolojik Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Algıları Nelerdir? 
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Bu alt probleme yönelik öğrencilere dokuz soru sorulmuştur. Elde edilen 

veriler ve verilerin yorumlanması şu şekildedir.  
 

Tablo 18. Katılımcıların; “Bedensel Rahatsızlıklar ve Hastalıklar Üslup ve Repertuvar Dersinin 

Hedeflerine Ulaşmada Herhangi Bir Etkiye Sahip Değildir”  Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

9 
20 
10 
7 
5 

17,6 
39,2 
19,6 
13,7 
9,8 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; bedensel rahatsızlıklar ve hastalıkların bu 

dersin yapılmasında az da olsa frustrasyon yaratabileceği üzerinedir. Örneğin; grip ya 

da nezle olan bir öğrenci dersi dinleyerek katılım gösterebilir. Ancak sesinde ciddi ve 

sürekli bir rahatsızlık bulunan öğrencilerin olması, üslup ve repertuvar dersi için 

ciddi bir frustrasyon olarak düşünülmektedir. Bunu için bu dersin eğitmeninin, 

öğrencilerin seslerinde veya yapılarında başka biyolojik engelleyici özellik olup 

olmadığını tespit edip, bu engellerin ortadan kaldırılması yönünde çalışmalar 

yapabileceği düşünülebilir. 

Tablo 19. Katılımcıların; “Bedensel Rahatsızlıklar ve Hastalıklar Üslup ve Repertuvar Dersinin 

Hedeflerine Ulaşmada Önemli Engellemelere Neden Olurlar” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

6 
9 

14 
10 
12 

11,8 
17,6 
27,5 
19,6 
23,5 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; bedensel rahatsızlıklar ve hastalıkların bu 

dersin yapılmasında frustrasyon oluşturabileceği yönündedir. Bu engellemelerin 

tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması yönünde yapılacak çalışmaların üslup ve 

repertuvar dersi için oluşacak frustrasyonları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. 
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Tablo 20. Katılımcıların; “Yorgunluk, Uykusuzluk Gibi Bedensel Sıkıntılar Dersin Hedeflerine 

Ulaşmada Önemli Engellemelere Neden Olurlar” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

2 
2 

17 
13 
17 

3,9 
3,9 

33,3 
25,5 
33,3 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; uykusuzluk, yorgunluk gibi bedensel 

sıkıntıların üslup ve repertuvar dersinin hedefine ulaşmasında olumsuzluklar 

yaratacağı yönündedir. Gece bir eğlence merkezinde geç saatlere kadar müzik yapan 

bir öğrenci sabah derse geldiğinde büyük bir yorgunluk hissedecektir. Hatta 

yorgunluktan derse bile gelemeyecektir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin özel 

hayatlarına ve okul dışındaki yaşantılarına dikkat etmeleri hususunda yapıcı 

konuşmalar yapılabilir. 

Tablo 21. Katılımcıların; “Zihinsel Algı İle İlgili Sorunlar Dersin Hedeflerine Ulaşmada Herhangi 

Bir Engellemeye (frustrasyona) Neden Olmazlar”  Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

17 
25 
1 
3 
5 

33,3 
49,0 
2,0 
5,9 
9,8 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; zihinsel algılarındaki farklılıkların veya 

sorunların bu dersin hedefine ulaşmasında büyük bir engelleyici faktör olduğu 

yönündedir.Üslup ve Repertuvar dersi hedeflerine ulaşmada dersliklerin zihinsel algı 

ile ilgili sorunların birebir diyalog yoluyla halledilmesi ile engellemeleri ortadan 

kaldırabileceği düşünülebilir.  
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Tablo 22. Katılımcıların; “Zihinsel Algının Yüksek Olması Dersin Hedeflerine Ulaşmada ve 

Frustrasyonları Ortadan Kaldırmada Önemli Bir Role Sahiptir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

2 
2 

20 
8 

19 

3,9 
3,9 

39,2 
15,7 
37,3 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerde; zihinsel algıların yüksek olmasının, dersin 

hedeflerine ulaşmasında tüm engellemeleri ortadan kaldırabileceği görüşüne 

katıldıkları yönündedir.  Üslup ve Repertuvar dersi hedeflerine ulaşmada çabuk 

anlayan, kavrayan ve sergileyen öğrencilerin oluşabilecek tüm frustrasyonları 

ortadan kaldırabileceği düşünülebilir. 

Tablo 23. Katılımcıların; “Öğrencinin Müzikal Yetenekleri Üslup ve Repertuvar Dersinin 

Hedeflerine Ulaşmada Herhangi Bir Etkiye Sahip Değildir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

19 
24 
3 
1 
4 

37,3 
47,1 
5,9 
2,0 
7,8 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; müzikal yeteneklerinin dersin hedeflerine 

ulaşmasında büyük bir etkiye sahiptir yönündedir. Müzikal yeteneğin üst seviyede 

olması, dersin konusunun çabuk öğrenilmesini aynı zamanda dersin başarısını 

arttıracağı düşünülmektedir. 

Tablo 24. Katılımcıların; “Öğrencinin Müzikal Yetenekleri Üslup ve Repertuvar Dersinin 

Hedeflerine Ulaşma Yolunda Karşısına Çıkan Frustrasyonları Ortadan Kaldırmada Önemli Bir 

Role Sahiptir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

2 
3 

24 
4 

18 

3,9 
5,9 

47,1 
7,8 

35,3 
 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 
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Elde edilen verilerde öğrencilerin; müzikal yeteneklerinin bu dersin hedefine 

ulaşmasında ortaya çıkan frustrasyonları ortadan kaldıracağı yönündedir. Müzikal 

yeteneği üst seviyede olan bir öğrencinin bu ders ile ilgili oluşabilecek tüm 

frustrasyonları müzikal yeteneği sayesinde aşabileceği anlaşılmaktadır. 

Tablo 25. Katılımcıların; “Öğrencinin Müzikal Becerileri Üslup ve Repertuvar Dersinin 

Hedeflerine Ulaşmada Herhangi Bir Etkiye Sahip Değildir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                22 
24 
3 
1 
1 

                                             43,1 
47,1 
5,9 
2,0 
2,0 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; büyük bir çoğunluğunun müzikal 

becerilerin Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmada önemli bir etkiye 

sahip olduğu yönündedir. Yetenek tüm öğrencilerde aynı seviyede olmayabilir. Bu 

nedenle en az bilen göre yapılan eğitim. Yetenek seviyesini aynı seviyeye 

getirilmesini sağlayacaktır. Bu dersin hedefine ulaşmasında en önemli faktörlerden 

biriside yetenektir. 

Tablo 26. Katılımcıların; “ Öğrencinin Müzikal Becerileri Üslup ve Repertuvar Dersinin 

Hedeflerine Ulaşma Yolunda Karşısına Çıkan Frustrasyonları Ortadan Kaldırmada Önemli Bir 

Role Sahiptir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                  0 
6 

19 
2 

24 

                                               0,0 
  11,8 

49 
0 

52,9 
 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; müzikal becerilerinin bu dersin hedefine 

ulaşma yolunda karşısına çıkan frustrasyonları ortadan kaldırmada önemli bir role 

sahiptir görüşüne katıldıklarını göstermektedir. Müzikal beceriler üslup ve repertuvar 

dersi içinde bilinçli ve istekli kullanılırsa, birinci sınıftan son sınıfa kadar istikrarlı 

kullanılırsa frustrasyonları ortadan kaldırmada önemli bir role sahip olacağı 

düşünülebilir. 
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3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Psikolojik Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Algıları Nelerdir? 

Bu alt probleme yönelik öğrencilere beş soru sorulmuştur. Elde edilen veriler 

ve verilerin yorumlanması şu şekildedir.  

Tablo 27. Katılımcıların; “Öğrencinin Derse Yönelik Kaygı ve Stres Yoğunluğu Üslup ve 

Repertuvar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında Herhangi Bir Etkiye Sahip Değildir” Görüşüne 

Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                19 
22 
3 
2 
5 

                                             37,3 
43,1 
5,9 
3,9 
9,8 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; derse yönelik yaşadığı kaygı, stres 

yoğunluğu Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli bir etkiye 

sahip olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Üslup ve Repertuvar dersi 

hedeflerine ulaşmada derse yönelik yaşadıkları stres ve kaygının giderilmesi ya da 

azaltılması için stresi ve kaygıyı oluşturan nedenlerin(derse hazırlıksız gelme, 

okunacak eserin akordunun kendisine uymaması gibi) tespit edilip çözümlenmesi ile 

engellemelerin ortadan kaldırabileceği düşünülebilir. 

Tablo 28. Katılımcıların; “Öğrencinin Derse Yönelik Kaygı ve Stres Yoğunluğu Üslup ve 

Repertuvar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında Önemli Bir (engelleme) Frustrasyondur” Görüşüne 

Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

2 
0 

21 
7 

21 

3,9 
0,0 

41,2 
13,7 
41,2 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; derse yönelik yaşadığı kaygı, stres 

yoğunluğu üslup ve repertuar dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli bir etkiye 

sahip olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Derse yönelik stres yaşayan bir 
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öğrenci bu ders girmek istemeyecektir. Kaygı duyan ve yaşayan öğrenci bu ders için 

çalışılmış eserleri seslendiremeyecektir. Üslup ve Repertuvar dersi hedeflerine 

ulaşmada derse yönelik yaşadıkları stres ve kaygının giderilmesi ya da azaltılması 

için stresi ve kaygıyı oluşturan nedenlerin tespit edilip çözümlenmesi ile 

engellemelerin ortadan kaldırabileceği düşünülebilir. 

Tablo 29. Katılımcıların; “Öğrencinin Mesleki Yaşamına Karşı İçinde Bulunduğu, Belirsizlikler 

(sanatçı-eğitimci-akademisyen) Üslup ve Repertuvar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında Önemli 

Bir (engelleme) Frustrasyondur” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

6 
10 
19 
6 

10 

11,8 
19,6 
37,3 
11,8 
19,6 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; mesleki yaşamına karşı içinde bulunduğu 

belirsizliklerin dersin hedefine ulaşmasında önemli bir frustrasyon olduğu 

yönündedir.Özellikle son sınıf öğrencilerinin yaşadığı okul bitince ben ne iş 

yapacağım düşüncesi, mesleğimde başarılı olabilecek miyim, öğretmen mi olsam, 

akademisyen mi, icracı mı olsam gibi hayali düşünceler son sınıftaki öğrencilerin 

üslup ve repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli bir frustrasyondur. Bu 

engellenmenin ortadan kaldırılması için müzikal açıdan öğrencinin hangi evrede 

olduğu ve hangi alanda başarılı olduğunu kendisine hissettirmekle bu kaygının 

ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir. 

Tablo 30. Katılımcıların; “Öğrencinin Günlük Yaşamında Sahip Olduğu Genel Kaygı ve Stres 

Yoğunluğu Üslup ve Repertuvar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında Herhangi Bir Etkiye Sahip 

Değildi”. Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

15 
21 
9 
5 
1 

29,4 
41,2 
17,6 
9,8 
2,0 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; günlük yaşamında sahip olduğu genel 

kaygı ve stres yoğunluğu Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında bir 

etkiye sahiptir düşüncesini taşıdıkları anlaşılmaktadır. Öğrenciler genelde günlük 
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yaşamayı seven kişilikte oldukları için, küçük sorunları büyütebilirler. Örneğin parası 

biten bir öğrenci için yaşadığı o gün çok stresli bir gün olabilir. Yakın arkadaşları ile 

olan ilişkilerindeki belirsizlik kaygı ve stres içinde bulunmasına neden olabilir. Bu 

gibi durumlar aynı gün içerisinde gireceği Üslup ve Repertuvar dersini ikinci plana 

atmasına sebep olacağından bu dersin hedeflerine ulaşmasında olumsuz bir etkiye 

neden olacaktır. Bu durumun ikili diyalog ile (Eğitmen/öğrenci) düzeltilmesi, dersin 

hedefe ulaşması yönünde yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Tablo 31. Katılımcıların; “Öğrencinin Günlük Yaşamında Sahip Olduğu Genel Kaygı ve Stres 

Yoğunluğu Üslup ve Repertuvar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında Önemli Bir (engelleme) 

Frustrasyondur” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                  7   
 4 
18 
 9 
13 

13,7 
7,8 

35,3 
17,6 
25,5 

 
TOPLAM 

 
51 100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; günlük yaşamında sahip olduğu genel 

kaygı ve stres yoğunluğu Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında 

önemli bir frustrasyondur düşüncesini taşıdıkları anlaşılmaktadır. 

 

4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Sosyal Çevre İle İlgili 

Frustrasyonlara / Engellemelere Yönelik Algıları Nelerdir?  

Bu alt probleme yönelik öğrencilere 11 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler 

ve verilerin yorumlanması şu şekildedir: 

Tablo 32. Katılımcıların; “Arkadaş İlişkileri Üslup ve Repertuvar Dersinin Hedeflerine 

Ulaşmasında Önemli Bir Etkiye Sahiptir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

6 
14 
16 
7 
8 

11,8 
27,5 
31,4 
13,7 
13,7 

 
TOPLAM 

 
54 

 
100,0 
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Elde edilen verilerde öğrencilerin; arkadaş ilişkilerinin Üslup ve Repertuvar 

dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu düşündüklerini 

göstermektedir. Arkadaşları ile huzurlu, barışık ve mutlu bir ortama sahip olan bir 

öğrencinin, üslup ve repertuvar dersi hedeflerine ulaşmada önemli bir etkiye sahip 

olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 33. Katılımcıların; “Arkadaş İlişkilerindeki Olumsuzluklar Üslup ve Repertuvar Dersinin 

Hedeflerine Ulaşmasında Frustrasyonlara Neden Olur” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

4 
12 
16 
8 

11 

7,8 
23,5 
31,4 
15,7 
21,6 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; arkadaş ilişkilerindeki olumsuzluklar 

Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında frustrasyonlara neden 

olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Arkadaş ilişkileri zayıf, sürekli sorun 

yaratan bir öğrencinin Üslup ve Repertuvar dersi işlenişinde olumsuzluklara 

yaratabileceği ve bu yönde frustrasyonlara neden olacağı düşünülmektedir. Arkadaş 

ilişkilerinde bir ekip havası ve algısı yaratmak engellemelerin ortadan kalkmasını 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Tablo 34. Katılımcıların; “Üslup ve Repertuvar Dersini Veren Öğretim Görevlisi ile Öğrenciler 

Arasındaki (olumlu ya da olumsuz) İlişkiler Dersin Hedeflerine Ulaşmasında Önemli Bir Etkiye 

Sahiptir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

2 
2 

12 
5 

30 

3,9 
3,9 

23,5 
9,8 

58,8 
 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; Üslup ve Repertuvar dersini veren öğretim 

görevlisi ile öğrenciler arasındaki (olumlu ya da olumsuz) ilişkilerin dersin 

hedeflerine ulaşmasında etkilidir, düşüncesinde olduklarının göstermektedir.  Üslup 

ve Repertuvar dersi hedeflerine ulaşmada eğitmen ve öğrenci arasında daima 
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seviyeli, eğitime yönelik bir yakınlaşma olması ve eğitmen ile öğrencinin tartışma, 

kavga, şiddet gibi olumsuz davranışların aza indirilmesiyle engellemeleri ortadan 

kaldırabileceği düşünülebilir.  

Tablo 35. Katılımcıların; “Üslup ve Repertuvar Dersini Veren Öğretim Görevlisi ile Öğrenciler 

Arasındaki Olumlu ve Yapıcı İlişkiler Dersin Hedeflerine Ulaşmasında ve Frustrasyonların 

Ortadan Kaldırılmasında Önemli Bir Etkiye Sahiptir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                               10 
19 
14 
5 
3 

                                            19,6 
37,3 
27,5 
9,8 
5,9 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; dersi veren eğitmen ile öğrenciler 

arasındaki yapıcı ve olumlu ilişkilerin bu dersin hedeflerine ulaşmada frustrasyonları 

ortadan kaldıramayacağı yönündedir. Eğitmeni ile arasındaki dengeli, mantılı ve 

eğitime dayalı olumlu ilişkiler bu ders için öğrencide oluşabilecek tüm 

frustrasyonları kaldıramayacağı düşünülebilir. 

Tablo 36. Katılımcıların; “Öğrencinin Okul Dışında Bbulunduğu Ortama Ait Frustrasyonların 

Üslup ve Repertuvar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında (olumlu ya da olumsuz) Bir Etkisi Yoktur” 

Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                10 
19 
14 
5 
3 

                                             19,6 
37,3 
27,5 
9,8 
5,9 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; okul dışında bulunduğu ortamın, bu dersin 

hedeflerine ulaşmasında olumlu ya da olumsuz etkileri vardır yönündedir. Okul 

dışındaki ortamın durumu öğrenci için önem teşkil etmektedir. Üslup ve Repertuvar 

dersinde öğretilen eserleri okuldan sonra tekrar edebileceği bir ortam yoksa bu ders 

için ayırdığı zamanı, okul dışındaki ortamlarda yaşatamazsa bu derse yönelik 

engellenmeler artacaktır. Bu nedenle okul dışındaki ortamın dersin hedeflerine 

ulaşmasında önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. 
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Tablo 37. Katılımcıların; “Öğrencinin Kaldığı Ev, Yurt vb. Ortamın Üslup ve Repertuvar Dersinin 

Hedeflerine Ulaşmasında (olumlu ya da olumsuz) Bir Etkisi Yoktur” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

13 
23 
6 
6 
3 

25,5 
45,1 
11,8 
11,8 
5,9 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; kaldığı ev, yurt, pansiyon v.b. mekânların 

bu dersin hedeflerine ulaşmasında etkisi vardır yönündedir. Huzurlu düzenli ve 

güvenli olmayan mekânlarda yaşayan öğrenciler bu dersi okul dışında tekrar etme 

olanağı bulamayacaklardır. Verilen ödevleri yapama imkânı olmayacaktır. Bu 

nedenlebarınma ile ilgili her türlü durum bu dersin hedefine ulaşılmasında etkili bir 

rolü vardır. 

Tablo 38. Katılımcıların; “Öğrencinin Kaldığı Ev, Yurt vb. Ortam Üslup ve Repertuvar Dersinin 

Hedeflerine Ulaşmasında Önemli Frustrasyonlara Neden Olabilir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

2 
9 

14 
16 
10 

3,9 
17,6 
27,5 
31,4 
19,6 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; kaldığı ev, yurt vb. ortam Üslup ve 

Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli frustrasyonlara neden olabilir 

yönündedir. Öğrencinin barındığı ortamın olumsuz yönlerinin fazla olması, havasız, 

kirli ya da dağınık bulunması, öğrencinin ders çalışabileceği bir ortam olmaması, 

önemli engellemelere neden olabilir. Bu frustrasyonların ortadan kaldırılması için; 

konservatuar öğrencileri için özel mekânların yapılması ve kaldıkları mekânların 

bakımlı ve temiz olması yönünde küçük eğitimlerin verilmesin bu frustrasyonların 

ortadan kaldırılması yönünde etkili faktör olacağı düşünülmektedir. 
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Tablo 39. Katılımcıların; “Aile Ortamının Üslup ve Repertuar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında 

(olumlu ya da olumsuz) Bir Etkisi Yoktur” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

12 
19 
11 
4 
5 

23,5 
37,3 
21,6 
7,8 
9,8 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrenciler; aile ortamının bu dersin hedeflerine 

ulaşmasında olumlu – olumsuz bir etkiye sahiptiryönünde görüş bildirmişlerdir. Bu 

görüşün oluşmasında öğrencilerin büyük çoğunluğunun ailelerinden uzakta 

olmasının ve aileye olan özlemden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 40. Katılımcıların; “Aile Ortamı Üslup ve Repertuar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında 

Önemli Frustrasyonlara Neden Olabilir”Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                 2 
7 

16 
14 
12 

                                               3,9 
13,7 
31,4 
27,5 
21,6 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; aile ortamının bu dersin hedeflerine 

ulaşmasında frustrasyonlara neden olabileceği yönündedir. 

Tablo 41. Katılımcıların; “Ailesinden Devir Aldığı Kültürel Birikim Üslup ve Repertuvar Dersinin 

Hedeflerine Ulaşmasında Karşılaştığı Frustrasyonlara Çözüm Bulmada Önemli Bir Etkiye 

Sahiptir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

4 
5 

17 
14 
11 

7,8 
9,8 

33,3 
27,5 
21,6 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; ailesinden devir aldığı birikimlerin bu 

dersin hedeflerine ulaşılmasında karşılaştığı frustrasyonlara çözüm bulmada önemli 

bir etkiye sahip olduğu görüşüne büyük ölçüde katıldıkları göstermektedir. 

Ailelerinden belli bir birikim alarak gelmiş olan öğrenciler bu dersin hedeflerine 
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ulaşmasında karşılaştığı frustrasyonlara karşı çözüm bulma, sonuca ulaşma yönünde 

daha ileri seviyede oldukları düşünülmektedir. 

Tablo 42. Katılımcıların; “Ailesinden Edindiği Kültürel Birikimin Niteliği (olumlu ya da olumsuz) 

Üslup ve Repertuvar Dersinin Hedeflerine Ulaşmada Önemli Bir Role Sahiptir” Görüşüne Katılım 

Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                  5 
7 

18 
11 
10 

                                              9,8 
13,7 
35,3 
21,6 
19,6 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; ailesinden edindiği kültürel birikimin 

niteliği bu dersin hedeflerine ulaşmada önemli bir role sahiptir. Görüşüne büyük 

ölçüde katıldıklarını göstermektedir. Ailesinden olumlu bir kültürel birikimi olan 

öğrencilerin bu ders’e yaklaşımı daha bilinçli ve disiplinlidir. Diğer yandan olumsuz 

birikimleri olan karmaşık yapıdaki öğrencilerin yaklaşımları daha ciddiyetsiz ve 

sorumlukları bu ders için daha azdır. 

 

5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersinin İçeriği İle İlgili Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Algıları Nelerdir?  

Bu alt probleme yönelik öğrencilere 10 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler 

ve verilerin yorumlanması şu şekildedir: 

Tablo 43. Katılımcıların; “Seslendirilen Eserlere Olan Hazır Bulunuşluk Durumu Frustrasyonlara 

Neden Olabilir” (eser kimliğini bilme, usul vurabilme) Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

10 
11 
16 
7 
7 

19,6 
21,6 
31,4 
13,7 
13,7 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 
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Elde edilen verilerde öğrencilerin; Üslup ve Repertuvar dersinde seslendirilen 

eserlere hazır bulunuşluk durumu frustrasyonlara neden olur görüşüne katıldıkları 

yönündedir. Bazı öğrenciler daha önceki alt yapılarından kaynaklı olarak bu derste 

geçilen eserleri önceden biliyor olmaları diğer arkadaşları açısından bir frustrasyon 

yaratabilir. Örneğin seslendirilecek eser ile ilk defa karşılaşan başka bir öğrenci için 

bu bir engellenmedir. Bu durumun ortadan kaldırılması için her iki durumda da ders 

hiç bilmeyene göre yapılmalıdır. 

Tablo 44. Katılımcıların; “Seslendirilen Eserlerin Sözlerinin Anlaşılamayışı Bir Frustrasyondur” 

Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

1 
5 

22 
9 

14 

2,0 
9,8 

43,1 
17,6 
27,5 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; seslendirilen eserlerin sözlerinin 

anlaşılmayışı bir frustrasyondur, görüşüne katıldıklarını göstermektedir. Sözlerini 

anlamadıkları eserlerin seslendirilmesi süreci bir frustrasyon olarak gözükmektedir. 

Klasik Türk müziği repertuvarındaki büyük formda olan eserlerin birçoğunun sözleri 

Osmanlıca Türkçesi, Arapça ya da Farsçadır. Bu durumun ortadan kaldırılması için 

eserin sözlerinin açıklanması anlamları bilinmeyen kelimelerin öğretilmesi ve 

güftenin anlaşılabilir şekilde açıklanmasıyla bu frustrasyonlasın ortadan kalkacağı 

düşünülmektedir. 

Tablo 45. Katılımcıların; “Seslendirilen Eserlerin Güçlük Derecesinin Düzeye Göre Sıralanmamış 

Olması Önemli Bir Frustrasyon Nedenidir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

3 
5 

20 
13 
10 

5,9 
9,8 

39,2 
25,5 
19,6 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; seslendirilen eserlerin güçlük derecesinin 

düzeye göre sıralanmamış olmasını önemli bir frustrasyon olarak kabul etmişlerdir. 

Bu frustrasyonu giderebilmek için eserler zorluk derecelerine göre sıralanabilir. Ya 
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da öğrencinin ders içindeki müzikal durumuna bakılarak kişiye özel, iki kişiye özel, 

gruplara özel eser tanzimleri yapılabilir. Bu sistemin bu ders için ortaya çıkan 

frustrasyonları engelleyeceği düşünülmektedir. 

Tablo 46. Katılımcıların, “Seslendirilen Eserlerin Öğrencinin Ses Sınırlarının Dikkate Alınarak 

Seslendirmesinin Sağlanması Frustrasyonların Ortadan Kaldırılmasında Önemli Bir Role 

Sahiptir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

                                                  1 
6 

15 
10 
19 

                                              2,0 
11,8 
29,4 
19,6 
37,3 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; seslendirilen eserlerin öğrencinin ses 

sınırlarının dikkate alınarak seslendirilmesinin sağlanmasının frustrasyonları ortadan 

kaldırılmasında önemli bir role sahip olduğu görüşünü kabul ettikleri görülmektedir. 

Klasik Türk müziği eserlerinin seslendirilişinde ve üslup ve repertuvar dersi 

eğitiminde birçok farklı akortlardan eseri seslendirme imkânları vardır. Bu durum 

sınıf ses özelliği düşünülerek ortak bir akortta birleşerek bu akort üzerinde 

seslendirmelerin yapılması ile ya da her öğrenci için seslendirebileceği akorttan eseri 

okumaları sağlanabilir. Bu gibi çalışmaların bu ders için olabilecek frutrasyonları 

ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. 

 
Tablo 47. Katılımcıların; “Dersi Veren Öğretim Görevlisinin Niteliği (olumlu veya olumsuz) Dersle 

İlgili Frustrasyonların Giderilmesinde Önemli Bir Etkiye Sahiptir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

2 
2 

16 
7 

24 

3,9 
3,9 

31,4 
13,7 
47,1 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; dersi veren eğitmenin niteliği (olumlu-

olumsuz) dersle ilgili frustrasyonların giderilmesinde önemli bir etkiye sahiptir 

görüşüne büyük oranla katıldıkları görülmektedir. Klasik Türk müziğinde önemli 

yeri olan eğitim ve aktarım konusunda, aktarımı yapan kişinin geniş bir bilgiye, 

öğreticilik özelliğine, aynı zamanda; klasik Türk müziği repertuvarındaki eserleri 
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seslendirebilecek güzel bir ses’e ve üslup sahip olması gerekmektedir. Bu 

özelliklerin bu ders için ortaya çıkabilecek frustrasyonların giderilmesini sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Tablo 48. Katılımcıların; “Dersi Veren Öğretim Görevlisinin Olumsuz Tavır ve Tutumları, Üslup ve 

Repertuvar dersinin hedeflerine Ulaşmasında Önemli Frustrasyonlara Neden Olabilir” Görüşüne 

Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

3 
4 

13 
6 

25 

5,9 
7,8 

25,5 
11,8 
49,0 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; dersi veren öğretim elemanının olumsuz 

tavır ve tutumları, Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli 

frustrasyonlara neden olabileceği, görüşüne katılımlarının yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu dersin eğitmeninin öncelikle sağlam bir ruh ve karaktere sahip 

olmasını gerektirmektedir. Dengesiz tutum ve davranışları olan, egolarını öğrenci 

üzerinde tatmine giden, bir eğitmenin, bu dersin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük 

engel olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle; zor, mesaisi uzun ve sabır gerektiren 

Üslup ve Repertuvar dersi için, eğitim verebilecek eğitmenler atanırken, bu 

durumların dikkate alınması gerekmektedir. Olumsuz davranışları sergilemeye 

devam eden eğitmenden bu dersin alınması, daha uygun bir eğitmene verilmesi 

çalışmaların bu frustrasyonları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. 

Tablo 49. Katılımcıların; “Dersi Veren Öğretim Görevlisinin Bilgi ve Birikimi İle İlgili 

Yetersizlikleri Üslup ve Repertuvar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında Önemli Frustrasyonlara 

Neden Olabilir” Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

1 
3 

14 
10 
23 

2,0 
5,9 

27,5 
19,6 
45,1 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; bilgi ve birikimi yetersiz olan ders 

eğitmenin, üslup ve repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasındaki, engellerden birisi 
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olduğu, görüşünü paylaştıkları görülmektedir. Bu özelliklerdeki eğitmenlerin 

örenciler tarafından çabuk fark edilmesi, öğrencilerin tutum ve davranışların da o 

eğitmene karşı disiplinsiz ve ciddiyetsiz bir durumun yaşanmasına neden 

olacağından bu durumun dersin uygulamasında ciddi aksaklıklara neden olacağı 

düşünülmektedir. Bir başka engellemeye neden olabilecek konu ise bilgi ve birikimi 

yetersiz olan eğitmenlerin daha basit ve kolaycı bir eğitime yönelmeleri ile ortaya 

çıkabilecek olan frustrasyonlardır. Üslup ve repertuvar dersinin hedeflerine 

ulaşabilmesi için dersin eğitmeninin atanırken ya da tercih edilirken, yeterlilik 

süzgecinden geçirilmesi ve üstleri tarafından verdiği eğitimin denetlenmesi ve 

kendisini geliştirmesi yönünde bir takım yapıcı çalışmalar içine girmesinin bu ders 

için oluşabilecek frustrasyonları ortadan kaldırabileceği düşünülmektedir. 

Tablo 50. Katılımcıların; “Öğrencinin Kültürel Bilgi ve Birikimi ile İlgili Yetersizlikleri Üslup ve 

Repertuvar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında Önemli Frustrasyonlara Neden Olabilir” Görüşüne 

Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

4 
3 

19 
11 
14 

7,8 
5,9 

37,3 
21,6 
27,5 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; kültürel bilgi ve birikimi ile ilgili 

yetersizlikleri Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli 

frustrasyonlara neden olabileceği yönündedir. Genel kültürü ve müzik kültürü 

yetersiz, birikimleri olmayan bir öğrencinin farklı görüş ve düşünceleri ile diğer 

arkadaşlarını olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu durum henüz yeni 

konservatuvara girmiş bir öğrenci için söz konusu olabilir. Ancak eğitim süresi 

içerisinde alacağı kültür dersleri, toplantı ve sohbetlerine katılımın sağlanması ayrıca 

konservatuvarda genel kültür, müzik kültürü, sanat ve kültür gibi bazı derslerin 

müfredata alınması, Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında, bu yönde 

ortaya çıkacak olan frustrasyonların kaldırılması yönünde, başarılı olunacağı 

düşünülmektedir. 
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Tablo 51. Katılımcıların; “Öğrencinin Üslup ve Repertuvar Dersine Ait Terminoloji Yetersizlikleri 

Üslup ve Repertuvar Dersinin Hedeflerine Ulaşmasında Önemli FrustrasyonlaraNeden Olabilir”. 

(nota farklılıkları) Görüşüne Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

3 
4 

18 
13 
13 

5,9 
7,8 

35,3 
25,5 
25,5 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 

Elde edilen verilerde öğrencilerin; Üslup ve Repertuvar dersine ait 

terminoloji yetersizlikleri, Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında, 

önemli frustrasyonlara neden olabileceği, yönündedir. Terminoloji yetersizlikleri bu 

ders için frustrasyon yaratabilecek en önemli konulardan biridir. Yanlış ve eksik 

terimlerin kullanıldığı bir dersin hedefine ulaşması beklenilemez. Öğrencilerin 

terminolojiyi ve terimleri eğitim süreleri içinde öğrenmeleri beklenmektedir. Ancak 

nota eksikliği, değişikliği ya da günümüzdeki adı ile sürüm farklılıklarının fazla 

olması eserlerin öğrenilmesinde güçlükler yaratmaktadır. Farklı bir notadan 

öğrendiği bir eseri, öğrencinin hafızasından silip yenisi yerleştirmeye çalışmak 

oldukça zor bir süreçtir. Bu gibi durumların yaşanılmasını engellemek için repertuvar 

dersi eğitmenlerinden oluşan bir kurulun eserleri belirleyip, sürüm farklılığı olan 

eserlerde derste yer verip örnek olarak gösterebilmesi ile bu frustrasyonların ortadan 

kalkacağı anlaşılmaktadır. 

Tablo 52. Katılımcıların; “Dersin Eşlikli Olarak Yürütülmemesi Başarımı Etkiler” Görüşüne 

Katılım Dağılımları 

Ölçek f % 
1.Hiç Katılmıyorum 
2.Katılmıyorum 
3.Katılıyorum 
4.Kısmen Katılıyorum 
5.Büyük Ölçüde Katılıyorum 

2 
11 
12 
7 

19 

3,9 
21,6 
23,5 
13,7 
37,3 

 
TOPLAM 

 
51 

 
100,0 

 
Elde edilen verilerde öğrencilerin; dersin eşlikli olarak yürütülmemesi 

başarımı etkiler görüşüne katılmaktadırlar. Bazı öğrenci grupları üslup ve repertuvar 

dersi eserlerini seslendirirlerken eşlikle daha rahat bir performans sergileyeceklerini 

düşünürler. Bu durumun birkaç nedeni vardır. “Eser çalışılmamıştır. Saz’dan destek 

alarak eseri seslendirebileceğini düşünülmektedir..” ya da “Saz ile eser seslendirmek 



71 
 

alışkanlık haline gelmiştir.” Bunun dışında tam tersi bir durum da söz konusudur. 

Saz ile seslendirme yapmayıp sesleri ve perdeleri kendisinin bulup kullanması isteği, 

eşliğin kendisini şaşırtabileceği düşüncesi, eşlik ile seslendirmeye alışık olmaması 

gibi durumlar da olabilmektedir. Yine bir başka eşlik konusu da ritim eşliğidir. Yani 

usûl vurarak seslendirme zorluğudur. Konservatuvarın ilk yıllarında bu gibi müzikal 

aksaklıklarla sıkça karşı karşıya kalınıyordu. Ancak öğrencilerin özellikle son sınıfa 

geldiğinde bu durumlarla daha az karşılaştıkları eğitmenlerce bilinmektedir. Bu 

sonuca göre; 

Tablo 53. Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki FrustrasyonaYönelik Algılarının Okullara 

Göre ANOVA Sonuçları 

 Varyans’ın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd F Anlamlık 
Değeri 
(p) 

Fiziki Frustrasyonlar 
Gruplar Arası 1,979 4 2,199 0,004 
Grup İçi 10,346 46   
Toplam 12,324 50   

Biyolojik Frustrasyonlar 
Gruplar Arası 3,110 4 6,032 0,001 
Grup İçi 5,929 46   
Toplam 9,039 50   

Psikoloji Frustrasyonlar 
Gruplar Arası 1,496 4 1,034 0,400 
Grup İçi 16,632 46   
Toplam 18,127 50   

Sosyal Çevre ile ilgili 
Frustrasyonlar 

Gruplar Arası 3,2 4 6,257 0,001 
Grup İçi 5,881 46   
Toplam 9,081 50   

Üslüp ve Repertuvar Dersinin 
İçeriğine Yönelik 
Frustrasyonlar 

Gruplar Arası 3,678 4 1,904 0,012 
Grup İçi 22,217 46   
Toplam 25,894 50   

 

Verilen bu 5 faktör altında oluşturduğu set, varyans analizlerine uygunluğu 

test edildikten sonra (Varsayımları test edilerek sağlandıktan sonra) öğrencilerin 

fiziki frustrasyonların belirlenmesi yönündeki etkisi arasındaki ilişki f = 2,199, p = 

0,004 dür. p<0,005 olduğu için bu düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle öğrencinin okuduğu türü ile bu frustrasyonlara 

yönelik algıların belirlenmesine yönelik cevapların anlamlı bir fark yarattığı 

görülmektedir. Çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre de bu farklılık Selçuk, Fırat ve 

Ege üniversitesinde eğitim gören öğrencilerden kaynaklanmaktadır. Biyolojik 

frustrasyonların belirlenmesi yönündeki etkisi arasındaki ilişki f = 6,032, p = 0,001 

dir. p< 0,05 olduğu için bu düzeyde öğrencilerin okuduğu okul ile bu frustrasyonlara 

yönelik algıların belirlenmesine ilişkin cevapların istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yarattığı görülmektedir. Çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre de bu farklılık çalışma 
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yapılan konservatuvarlarda öğretim gören öğrencilerden kaynaklanmaktadır. 

Psikolojik frustrasyonların belirlenmesi yönündeki etkisi arasındaki ilişki f = 1,034, 

p = 0,400 dür. P< 0,05 olmadığı için istatistiksel olarak bu düzeyde anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. Bu nedenle psikolojik frustrasyonların belirlenmesinde okul 

türünün bir anlamı yoktur. Sosyal frustrasyonların belirlenmesi yönündeki etkisi 

arasındaki ilişki f = 6,257, p = 0,001 dir. p< 0,05 olduğu için bu frustrasyonlara 

yönelik algıların belirlenmesine ilişkin cevapların istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yarattığı görülmektedir. Çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre de bu farklılık İstanbul 

Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Türk Müziği 

Konservatuvarı, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Fırat Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarından kaynaklanmaktadır. Üslup ve Repertuvar dersinin 

içeriğine yönelik Frustrasyonların belirlenmesi yönündeki etkisi arasındaki ilişki f 

= 1,904, p = 0,012 dir. p< 0,05 olduğu için bu frustrasyonlara yönelik algıların 

belirlenmesine ilişkin cevaplar istatistiksel olarak anlamlı bir fark yarattığı 

görülmektedir. Bu çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre de bu farklılık İstanbul 

Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Türk Müziği 

Konservatuvarı ve Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarından kaynaklanmaktadır. 

Cinsiyet ile öğrencilerin Üslup ve Repertuvar dersindeki frustrasyonlara 

yönelik algılarının belirlenmesinde istatistiksel olarak farklılık olup olmadığını 

anlamak için (t) testi yapılmıştır. Bu 5 ana faktörün cinsiyete göre istatistiksel bir 

fark yaratmadığı görülmüştür. Bir başka deyişle bu algıların oluşmasında cinsiyetin 

hiçbir önemi yoktur. 

 

6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Fiziki Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır? 

Bu alt probleme yönelik eğitimcilere 3 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler 

ve verilerin yorumlanması şu şekildedir.  

Eğitimcilerin eğitimin yaptıkları okulda üslup ve repertuar dersinin hedefine 

ulaşmasındaki fiziki frustrasyonlar ile ilgili olan en sık karşılaştıkları 
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olumsuzlukların dersliklerin soğuk olması, havasız olması, yalıtımın eksik olması 

veya olmaması yönündedir. Dersin öğrenilmesinde frustrasyonlara neden olan bu 

durumların öğrenciler kadar eğitmenleri olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. 

Eğitmenlerin görüşlerine göre dersi alan öğrencilerin sayısı az ise dersleri kendi 

odalarında yapmayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Bu frustrasyonları ortadan 

kaldırmak için okul yönetimi ile iş birliği içinde olduklarını, fiziki ortamların 

iyileştirilmesi, onarılması ve düzeltilmesi için okul yönetimi ile birlikte çalışmalar 

yaptıkları anlaşılmaktadır.  

 

7. Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Biyolojik Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır? 

Bu alt probleme yönelik eğitimcilere 3 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler 

ve verilerin yorumlanması şu şekildedir.  

Eğitmen görüşlerine göre Üslup ve Repertuvar dersi için en sık karşılaşılan 

biyolojik frustrasyonların başında öğrencilerin ses rahatsızlıkları (nodül- polip- grip- 

nezle gibi), yeterli ses alanına sahip olmamaları (temel bilimler öğrencileri), okul 

dışında gece çalışmalarından kaynaklanan ses kısıklığı ve yorgunlukları, aşırı sigara 

tüketiminden kaynaklanan sesin niteliğinin ve renginin değişmesi ve ses aralığının 

daralması gibi olayların eğitmenlerin sık rastladığı biyolojik frustrasyonlar olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu frustrasyonlara karşı tutumları genellikle tıbbi müdahaleyi 

önermeleridir. Öğrenciler ile bu yönde yaptıkları toplantılar ve konuşmalarda; özel 

hayatlarına dikkat etmeleri, bol bol uyumaları gerektiğini, seslerini yoran, bozan ya 

da kısan ortamlardan olabildiğince uzak durmaları yönündedir. Biyolojik yapıdan 

kaynaklanan ses aralıkları ve performansları ile ilgili karşılaşılan frustrasyonların 

ortadan kaldırılmasına yönelik tutumlara yönelik önerilerden biride kız ve erkeklerin 

farklı mekânlarda ders yapmasına yöneliktir. Bir başka eğitmene göre de biyolojik 

frustrasyonlar sadece öğrencinin sesi ile ilgili olmadığı yönündedir. Görme kayıpları 

ve rahatsızlıkları, sonradan başlayan işitme kayıpları da biyolojik frustrasyonlar 
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oluşturabileceği, bu frustrasyonları ortadan kaldırmak içinde, eğitmenlerin farklı 

stratejiler geliştirmeleri gerektiği konusunda tutum ve davranışlar mevcuttur. 

 

8. Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 
 

Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Psikolojik Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır? 

Bu alt probleme yönelik eğitimcilere 3 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler 

ve verilerin yorumlanması şu şekildedir.  

Eğitmenler görüşlerinde, Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrenciler için en sık 

karşılaşılan psikolojik frustrasyon durumlarının, öğrencinin kendi iç dünyasından 

kaynaklandığı yönündedir. Ancak öğrencinin psikolojisini etkileyen başka 

faktörlerinde olduğundan söz etmişlerdir. Sağlık problemleri, müzikal yetersizlik, 

kendini zayıf ve yetersiz hissetmesi, çevresel etkenler, okul ve derslerin durumu, özel 

yaşantısı, ailevi ilişkilerindeki olumsuzluklar gibi, nedenlerden dolayı öğrencilerin 

psikolojik rahatsızlıklar yaşayabileceklerinden söz etmişlerdir. Üslup ve Repertuvar 

dersinin algılanması ve başarılabilinmesi için öğrencinin sağlıklı ruh haline ihtiyaç 

duyulduğu, aksi takdirde öğrencinin, bu dersin gerekliliklerini yerine getirmeyeceği 

konusunda görüşler vardır. Tüm bu frustrasyon yaratabilecek nedenlerin önüne 

geçebilmek için, eğitmenler farklı görüşler sunmuşlardır. Öğrencilerin tamamının 

psikolojik tıbbi destek alması gerektiğini savunan eğitmenler olduğu gibi, bu gibi 

durumlarda eğitmen ve öğrenci arasında konuşarak frustrasyonların 

engellenebileceğini savunan eğitimci görüşleri de mevcuttur. 

 

9. Dokuzuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki Sosyal Çevre ile İlgili 

Frustrasyonlara/ Engellemelere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır? 
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Bu alt probleme yönelik eğitimcilere 3 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler 

ve verilerin yorumlanması şu şekildedir: 

Eğitmenler görüşlerinde, Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrenciler için en sık 

karşılaşılan,sosyal çevre ile ilgili frustrasyon durumlarının, öğrencilerin arkadaş 

çevresindeki iletişim durumlarında, maddi durumlarından, kuşak çatışmalarından, 

sosyal paylaşım sitelerinde geçirdiklerin sürenin uzunluğundan kaynaklanabileceği 

hakkında görüşler sunmuşlardır. Eğitmenlerin Üslup ve Repertuvar dersinde geçilen 

eserlerin farklı kültür ve çevreden gelen her öğrenciye hitap etmediğini belirten 

eğitmenlerin, frustrasyonlara yönelik tutum ve davranışları genellikle iki diyalog’dan 

yana olmuştur. Arkadaş çevresi ve yaşadığı çevrede huzursuz, büyüklerin gelenekleri 

ile çatışmalar yaşayan öğrencilerin bulunduğunu, yaşadıkları bu durumların derse 

yansımaması için çalışmalar yaptığını belirten eğitmenler de vardır. Sosyal çevreden 

kaynaklanan frustrasyonların engellenmesi yönünde öğrencilerin aileleri ile iletişime 

geçilmesi gerektiğini düşünen eğitmen görüşleri de vardır. 

 

10. Onuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersinin İçeriği ile İlgili Frustrasyonlara/ 

Engellemelere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır? 

Bu alt probleme yönelik eğitimcilere 3 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler 

ve verilerin yorumlanması şu şekildedir: 

Eğitmenler görüşlerinde, üslup ve repertuvar dersi alan öğrenciler için en sık 

karşılaşılan,dersin içeriği ile ilgili frustrasyon durumlarının; eserlerin seslendirilmesi, 

usûl ile eser seslendirmeyi istememe yönünde talepler, büyük formda ki eserlerden 

çabuk sıkılmaları, ağır gelmesi ve ilgi zayıflığının olması, derse devam sorunu 

olması, sözleri açıklayamama durumu, perde basmada yaşadıkları olumsuzluklar, 

akort birliği olmaması, nota birliğinin sağlanmaması, klasik Türk müziğinin 

seslendiriş özellikleri ile eser okuyamamaları, seçilen eserlerin öğrencilerin kabiliyet 

ve yeteneğinin üzerinde olması, dinlemek zorunda oldukları ses ustalarının 

kayıtlarının eski oluşu, eğitimini aldıkları müziği dinlememeleri, eser kimliğine 
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yönelik çalışmaları yapmamaları, dersin sadece eseri seslendirmek ile gerçekleştiğini 

düşündüklerini, dersin eğitmenini beğenmemeleri, eğitmen ile olan ilişkilerinde 

denge kuramamaları, yaşam tarzları ile eğitimini aldıkları müzik türünün 

uyuşmaması gibi birçok farklı frustrasyonların yaşandığından söz etmişlerdir. Bu 

frustrasyonların ortadan kaldırılması için bazı eğitmenler frustrasyonun özelliğine 

göre kendi geliştirdikleri yöntemleri kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu yöntemler şu 

şekilde sıralanabilir: 

Klasik Türk müziği geleneği ve tarihinin ayrıca Üslup ve Repertuvar dersinin 

kültürel ve sosyal yönlerinin anlatıldığı teorik bilgilere yer verilmesi 

Eser seçiminde bazen kolaydan zora doğru ilkesinin uygulanması, büyük 

formda eserler yanında şarkı, ilahi, türkü gibi formlara yer verilmesi, 

Usul vurarak eser seslendirmenin faydaları ve nedeninin anlatılması, ders 

eğitmeninin de öğrenci ile birlikte usûl vurarak eseri seslendirmesi, 

Eserlerin eski Türkçe olan güftelerinin öğrenci ile birlikte açıklanması, 

Ortak bir akort tayin edip eseri seslendirme yoluna gidilmesi ya da kızlar ve 

erkeler için farklı ya da yakın akortlar belirlenmesi, 

Klasik Türk müziği üslup ve tavrına dikkat edilerek eserlerin seslendirmesi ve 

geçilen eserin varsa doğru icra kayıtlarının dinletilmesi, 

Özellikle eser kimliğine yönelik dersin yürütülmesinin sağlanması, 

Dersin eğitmeni ve öğrenci arasında bireysel barışın sağlanmasına dikkat 

edilmesi, 

Dersin işlenmesinin en az bilene göre yapılması 

Yaşam tarzlarının ve yaşadıkları ortamın eğitimini aldıkları müzik türünün 

gerektirdiği şartlara göre tasarlanması yönünde küçük toplantılar ve söyleşiler 

düzenlenmesi, 

Klasik Türk müziği ile ilgili her türlü kaynağı (kitap, ses, görüntü, gibi) 

oluşturma ve arşiv bilincinin yerleştirilmesi gibi özellikler. Bu ders için oluşabilecek 

tüm frustrasyonları ortadan kaldıracağı yönünde görüşler belirtilmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

Bu bölümde alt problemlere göre elde edilen verilerin sonuçlarına ve 

önerilere yer verilmiştir.  

Birinci alt probleme ilişkin elde edilen verilere göre öğrenciler; 

            Derslerin yapıldığı derslikle ilgili olumsuzlukların, derste kullanılan araç ve 

gereçlerin yetersizliği veya olmayışının, derste kullanılan nota vb yazılı materyallerin 

dersin eksikliği veya niteliğinin, derse katılan öğrenci sayısının fazla ya da az 

oluşunun, derse katılan öğrenci sayısının fazla oluşunun, derse katılan öğrencilerin 

niteliğinin (çabuk kavrayan ve derse hazırlanmış olan öğrenci), derse katılan 

öğrencilerin niteliğinin düşük oluşunun, dersin süre zamanlamasının,ders saatlerinin 

erken veya geç olma durumunun derslerin süre ve zamanlamasının doğru 

yapılmasının engellemelere yol açacağını düşünmüşlerdir. 

Diğer yandan öğrencilerin bir kısmının; okulun fiziki ortamının, dersin 

hedefine ulaşılmasında, ciddi bir frustrasyona neden olmayacağı, okulun fiziki 

ortamındaki her türlü olumsuzlukların, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında ciddi bir 

frustrasyona neden olmayacağını belirtmişlerdir.  

İkinci alt probleme ilişkin elde edilen verilere göre öğrenciler;  

Bedensel rahatsızlıklar ve hastalıkların, bu dersin yapılmasında rahatsızlığın 

şekline görefrustrasyon yaratabileceği, bedensel rahatsızlıklar ve hastalıkların, dersin 

yapılmasında frustrasyon oluşturabileceği, uykusuzluk, yorgunluk gibi bedensel 

sıkıntıların dersinin hedefine ulaşmasında olumsuzluklar yaratacağı, zihinsel 

algılarındaki farklılıkların veya sorunların bu dersin hedefine ulaşmasında 

engelleyici faktör olduğunu, müzikal yeteneklerinin dersin hedeflerine ulaşmasında 

etkiye sahip olduğunu, müzikal becerilerin üslup ve repertuvar dersinin hedeflerine 

ulaşmada önemli bir etkiye sahip olacağını belirtmişlerdir. Diğer yandan, 
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öğrencilerin, zihinsel algıların yüksek olmasının, dersin hedeflerine ulaşmasında tüm 

engellemeleri ortadan kaldırabileceği, müzikal yeteneklerinin bu dersin hedefine 

ulaşmasında ortaya çıkan frustrasyonları ortadan kaldıracağı, müzikal becerilerinin 

bu dersin hedefine ulaşma yolunda karşısına çıkan frustrasyonları ortadan kaldırmada 

önemli bir role sahip olduğu yönünde görüşler bildirmişlerdir. 

Üçüncü alt probleme ilişkin elde edilen verilere göre öğrenciler; 

Derse yönelik yaşadığı kaygı, stres yoğunluğunun Üslup ve Repertuvar 

dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu, mesleki 

yaşamına karşı içinde bulunduğu belirsizliklerin dersin hedefine ulaşmasında önemli 

bir frustrasyon olduğunu, günlük yaşamlarında sahip oldukları genel kaygı ve stres 

yoğunluğun Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında bir etkiye sahip 

olduğunu, günlük yaşamında sahip olduğu kaygı ve stres yoğunluğunun vermiş 

olduğu gerginlik halinin Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında 

önemli bir frustrasyon oluşturduğu düşüncesini taşıdıkları anlaşılmaktadır. 

Dördüncü alt probleme ilişkin elde edilen verilere göre öğrenciler; 

Arkadaş ilişkilerinin Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında 

önemli bir etkiye sahip olduğunu, arkadaşları ile huzurlu, barışık ve mutlu bir ortama 

sahip olan bir öğrencinin Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmada önemli 

bir etkiye sahip olduğunu, Üslup ve Repertuvar dersini veren öğretim elemanı ile 

öğrenciler arasındaki (olumlu ya da olumsuz) ilişkilerin dersin hedeflerine 

ulaşmasında etkili olduğunu, eğitmen ve öğrenci arasında daima seviyeli, eğitimin 

derse yönelik bir yakınlaşma olması, eğitmen ile öğrencinin tartışma, kavga, şiddet 

gibi olumsuz davranışların aza indirilmesiyle engellemeleri ortadan kaldırabileceği, 

dersi veren eğitmen ile öğrenciler arasındaki yapıcı ve olumlu ilişkilerin bu dersin 

hedeflerine ulaşmada frustrasyonları ortadan kaldıracağı, okul dışındaki ortamın 

dersin hedeflerine ulaşmasında önemli bir etkisi olduğunu, kaldığı ev, yurt, pansiyon 

vb. mekânların bu dersin hedeflerine ulaşmasında uygun olduğunu,  huzurlu düzenli 

ve güvenli olmayan mekânlarda yaşayan öğrencilerin, bu dersi okul dışında tekrar 

etme olanağı olamayacağını bu durumunda bir frustrasyon oluşturacağını, barındığı 

ortamın olumsuz yönlerinin fazla olması, havasız, kirli ya da dağınık bulunması, ders 

çalışabileceği bir ortam olmamasının önemli engellemelere neden olabileceğini, 
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ailesinden devir aldığı birikimlerin bu dersin hedeflerine ulaşılmasında karşılaştığı 

frustrasyonlara çözüm bulmada önemli bir etkiye sahip olduğu görüşüne büyük 

ölçüde katıldıklarını, ailesinden edindiği kültürel birikimin niteliği bu dersin 

hedeflerine ulaşmada önemli bir role sahip olduğu düşüncesinde olduklarını 

göstermektedir.  

Beşinci alt probleme ilişkin elde edilen verilere göre öğrenciler; 

Üslup ve Repertuvar dersinde seslendirilen eserlere hazır bulunuşluk 

durumunun frustrasyonlara neden olduğunu, seslendirilen eserlerin sözlerinin 

anlaşılmayışı, seslendirilen eserlerin güçlük derecesinin düzeye göre 

sıralanmayışının olumsuzluk yarattığını, seslendirilen eserlerin öğrencinin ses 

sınırlarının dikkate alınarak seslendirilmemesinin ve akort probleminin önemli bir 

olumsuzluk olduğunu, klasik Türk müziğinde önemli yeri olan eğitim ve aktarım 

konusunda, eğitimi veren kişinin geniş bir bilgiye sahip olmayışı, klasik Türk müziği 

repertuvarındaki eserleri seslendirebilecek nitelikte sese ve üsluba sahip olmamasının 

önemli bir frustrasyon yarattığını, dersi veren öğretim elemanının olumsuz tavır ve 

tutumları, bu dersinin hedeflerine ulaşmasında bir engel olabileceğini, öğrencilerin 

Üslup ve Repertuvar dersine ait terminoloji yetersizliklerini, Üslup ve Repertuvar 

dersinin hedeflerine ulaşmasında, önemli frustrasyon olarak gördükleri düşüncesinde 

olduklarını göstermektedir. 

Altıncı alt probleme ilişkin elde edilen verilere göre eğitmenler; 

Fiziki frustrasyonlar ile ilgili,  en sık karşılaştıkları durumları genellikle 

konservatuvar binasının eğitimine uygun olmaması, müzik eğitimine uygun bir 

donanım içermemesi, dersliklerin soğuk olması, havasız olması, yalıtımın eksik 

olması veya olmaması yönündedir. Bu görüşlerine göre dersliklerin sayılarının 

yeterli olmamasından kaynaklanan olumsuzlukları aşmak ve frustrasyona dönmesini 

engellemek için, dersleri kendi odalarında yapmayı tercih ettikleri yönünde görüşler 

sunmuşlardır. Bu frustrasyonları ortadan kaldırmak için okul yönetimi ile iş birliği 

içinde olduklarını, fiziki ortamların iyileştirilmesi, onarılması ve düzeltilmesi için 

okul yönetimi ile birlikte çalışmalar yaptıkları anlaşılmaktadır.  
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Yedinci alt probleme ilişkin elde edilen verilere göre eğitmenler; 

Üslup ve Repertuvar dersi için, en sık karşılaştıkları biyolojik frustrasyonların 

başında öğrencilerin ses rahatsızlıkları (nodül-polip-grip-nezle-faranjit gibi), yeterli 

ses alanına sahip olmamaları (Temel Bilimler öğrencileri), okul dışında gece 

çalışmalarından kaynaklanan ses kısıklığı ve yorgunlukları, aşırı sigara tüketiminden 

kaynaklana sesin niteliğinin ve renginin değişmesi ve ses aralığının daralması gibi 

rahatsızlıkların olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka eğitmene göre de biyolojik 

frustrasyonlar sadece öğrencinin sesi ile ilgili olmadığı yönündedir. Görme kayıpları 

ve rahatsızlıkları, sonradan başlayan işitme kayıpları, hareki ve nörolojik 

rahatsızlıklarda biyolojik frustrasyonlar oluşturabileceği ve bu frustrasyonlara karşı 

eğitimcilerin genellikle tıbbi müdahaleyi önerdikleri anlaşılmaktadır. 

Sekizinci alt probleme ilişkin elde edilen verilere göre eğitmenler; 

Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrenciler için en sık karşılaşılan psikolojik 

frustrasyon durumlarının, öğrencinin kendi iç dünyasından kaynaklandığını 

belirtmektedirler. Ancak öğrencinin psikolojisini etkileyen başka faktörlerinde 

olduğundan söz etmişlerdir. Sağlık problemleri, müzikal yetersizlik, kendini zayıf ve 

yetersiz hissetmesi, çevresel etkenler, okul ve derslerin durumu, özel yaşantısı, ailevi 

ilişkilerindeki olumsuzluklar gibi, nedenlerden dolayı öğrencilerin psikolojik 

rahatsızlıklar yaşayabileceklerinden söz etmişlerdir. Üslup ve repertuvar dersinin 

algılanması ve başarılabilinmesi için öğrencinin sağlıklı ruh haline ihtiyaç 

duyulduğu, aksi takdirde öğrencinin, bu dersin gerekliliklerini yerine getirmeyeceği 

konusunda görüşler vardır. 

Dokuzuncu alt probleme ilişkin elde edilen verilere göre eğitmenler; 

Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrenciler için en sık karşılaşılan, sosyal çevre 

ile ilgili frustrasyon durumlarının, öğrencilerin arkadaş çevresindeki iletişim 

durumları, maddi durumları, kuşak çatışmaları, sosyal paylaşım sitelerinde 

geçirdiklerin sürenin uzunluğu, olduğunun üzerinde durmuşlardır. Üslup ve 

Repertuvar dersinde geçilen eserlerin farklı kültür ve çevreden gelen her öğrenciye 

hitap etmediği hakkında görüş bildiren eğitmenler de vardır. 
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Onuncu alt probleme ilişkin elde edilen verilere göre eğitmenler; 

Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrenciler için en sık karşılaşılan,dersin 

içeriği ile ilgili frustrasyon durumlarının; eserlerin seslendirilmesi, usûl ile eser 

seslendirmeyi istememe yönünde talepler, büyük formdaki eserlerden çabuk 

sıkılmaları, ağır gelmesi ve ilgi zayıflığının olması, derse devam sorunu olması, 

sözleri açıklayamama durumu, perde basmada yaşadıkları olumsuzluklar, akort 

birliği olmaması, nota birliğinin sağlanmaması,  klasik Türk müziğinin seslendiriş 

özellikleri ile eser okuyamamaları, seçilen eserlerin öğrencilerin kabiliyet ve 

yeteneğinin üzerinde olması, dinlemek zorunda oldukları ses ustalarının kayıtlarının 

eski oluşu, eğitimini aldıkları müziği dinlememeleri, eser kimliğine yönelik 

çalışmaları yapmamaları, dersin sadece eseri seslendirmek ile gerçekleştiğini 

düşündüklerini, dersin eğitmenini beğenmemeleri, eğitmen ile olan ilişkilerinde 

denge kuramamaları, yaşam tarzları ile eğitimini aldıkları müzik türünün 

uyuşmaması gibi birçok farklı frustrasyonların yaşandığından söz etmişlerdir.  

 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre frustrasyonların ortadan kaldırılması 

için; 

Fiziki ortamların olumsuz yanlarının düzeltilmesi ile ilgili olarak okul ya da 

üniversite yönetimi bilgilendirilmelidir. Gerekirse konservatuvarda bu yönde bir 

komisyon kurulup fiziki ortamların kullanışsız, bakımsız olmasının doğuracağı 

sonuçlar üzerine, ilgili birim yöneticilerine brifingler (bilgilendirme) verilmelidir. 

Öğrenciler biyolojik imkânlardaki sınırlılığı en çok ses rahatsızlıkları 

üzerinde yaşamaktadırlar. Ses rahatsızlıkları ve hastalıkları için yapılabilecek ilk 

adım iyi bir hekime gitmektir. Ancak öğrencinin ses aralığından dolayı yaşadığı 

sorunlar eseri seslendirirken zorlanması ya da sesi verimli kullanamaması 

durumunda ise öğrencinin sesine uygun bir akorttan eseri seslendirmesi 

sağlanmalıdır. Farklı bir akort için asla zorlanmamalıdır. Grip, nezle, farenjit gibi 

geçici rahatsızlıklarda öğrenci dinlendirilmelidir.  

Biyolojik rahatsızlıkların büyüklüğü ve öneminin belirlenmesi gerekmektedir. 

Psikolojik boyutları fazla olan rahatsızlıklar için ya da bedensel rahatsızlığını 

psikolojik rahatsızlıkla ilişkilendiren öğrenciler için eğitmenin bir psikiyatrist 
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yaklaşımı ile bu sorunu aşmasını sağlaması gerekmektedir. Bazı aşılamayacak olan 

psikolojik sorunlar içinse mutlaka tıbbi yardım alınması gerekmektedir, 

Ses sağlığı ile ilgili olumsuzlukların giderilmesine yönelik, konu ile ilgili 

toplantılar ve konuşmalar yapılabilir. Konservatuvarın ses ile ilgili bölümlerinde 

eğitim gören öğrencilerin, ses sağlıklarını takibi için kulak burun boğaz doktorları ile 

belli bir ücret karşılığında düzenli sürelerle muayeneleri ve takipleri yaptırılabilir. 

Böylece ses ile ilgili hastalıklara ve rahatsızlıklara erken müdahale yapılma imkânı 

bulunabilir. Bu da Üslup ve Repertuvar dersinde yapılan eğitimin ses ile ilgili olan 

kısmının sorunsuz yapılmasını sağlayacaktır. Öğrencilerin ses ve bedensel sağlıkları 

için özel hayatlarına dikkat etmeleri, seslerini sağlığı için uyku düzenine dikkat 

etmeleri, seslerini yoran, bozan ya da kısan ortamlardan olabildiğince uzak durmaları 

önerilebilir. Bu frustrasyonları ortadan kaldırmak için, eğitmenlerin, öğrencilerin 

biyolojik ve olumsuz taraflarını tespit ederek, farklı stratejiler geliştirmeleri doğru bir 

yöntem olacaktır. 

Tüm bu frustrasyonların önüne geçebilmek için, öğrencilerin tamamının 

psikolojik tıbbi destek alması önerilebilir. Ya da eğitmen ve öğrenci arasında 

diyaloga dayalıgörüşmelerin attırılması frustrasyonların engellenebilmesi için bir 

yöntem olarak kullanılabilir. 

Frustrasyonlara yönelik tutum ve davranışların çözümünde genellikle 

diyalogdan yana bir tutum sergilenmelidir. Arkadaş çevresi ve yaşadığı çevrede 

huzursuz, büyüklerin gelenekleri ile çatışmalar yaşayan öğrencilerin, yaşadıkları bu 

durumları derse yansıtmaması yönünde planlamalar yapılmalıdır. Sosyal çevreden 

kaynaklanan frustrasyonların engellenmesi için de öğrencilerin aileleri ile iletişime 

geçilmesi yönünde çalışmalar başlatılmalıdır. 

Klasik Türk müziği geleneği ve tarihinin ayrıca Üslup ve Repertuvar dersinin 

kültürel ve sosyal yönlerinin anlatıldığı teorik bilgilere öğretilmelidir. Eser seçiminde 

bazen kolaydan zora doğru bir yol takip edilmelidir. Büyük formda eserler yanında 

şarkı, ilahi, türkü gibi formlara yer verilmelidir. Usûl vurarak eser seslendirmenin 

yararı üzerinde durulmalıdır. Ders eğitmeni öğrenci ile birlikte usûl vurarak eserleri 

seslendirme yolunu tercih etmelidir. 
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Eserlerin eski Türkçe olan güfteleri öğrenci ile birlikte açıklanmalıdır. Ortak 

bir akort tayin edilip eseri seslendirme yoluna gidilmelidir. Ya da kızlar ve erkekler 

için farklı ya da yakın akortlar belirlenmelidir. Klasik Türk müziği üslup ve tavrına 

dikkat edilerek eserin seslendirmesi yapılmalıdır. Geçilen eserlerin varsa doğru 

seslendirilmiş kayıtları dinletilmelidir. Özellikle eser kimliğine yönelik çalışmalar 

yapılarak derse başlanmalıdır. Dersin eğitmeni ve öğrenci arasında bireysel barışın 

sağlanmasına dikkat edilmelidir. Dersin planlanması en az bilene göre yapılmalıdır. 

Yaşam tarzlarının ve yaşadıkları ortamın, eğitimini aldıkları müzik türünün, 

gerektirdiği şartlara göre tasarlanması yönünde küçük toplantılar, söyleşiler 

düzenlenmelidir. Klasik Türk müziği ile ilgili her türlü kaynağı (kitap, ses, görüntü, 

nota gibi) oluşturma ve arşivleme bilinci yerleştirilmelidir. 
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EKLER 
 

Ek- 1. Öğrencilere Uygulanan Anket Formu 
 
ÖĞRENCİLERİN ÜSLUP VE REPERTUVAR DERSİNDEKİ 

FURSTRASYONLARA/ ENGELLEMELERE YÖNELİK ALGILARI 

 
5 Büyük Ölçüde Katılıyorum 

4.Kısmen Katılıyorum 

3.Katılıyorum 

2. Katılmıyorum 

1.Hiç Katılmıyorum 

AŞAĞIDAKİ ÖNERMELERE KATILMA DURUMUNUZU (x) İŞARETİ İLE 

BELİRTİNİZ. 

Yukarıdakiler tamamen, büyük ölçüde, kısmen, katılmıyorum, hiç katılmıyorum 

biçiminde daha iyi olabilir. 

A) FİZİKİ FRUSTRASYONLAR 1 2 3 4 5 
1.Derslerin yapıldığı derslikle ilgili olumsuzluklar(dersliğin küçük, 
karanlık, eski, havasız vb.) dersin hedeflerine ulaşmada 
frustrasyona(engellemeye) neden olmaktadır. 

     

2.Derste kullanılan araç ve gereçlerin yetersizliği dersin hedeflerine 
ulaşmada frustrasyona(engellemeye) neden olmaktadır. 

     

3.Derste kullanılan nota vb. yazılı materyallerin yetersizliği dersin 
hedeflerine ulaşmada herhangi bir frustrasyona(engellemeye) neden 
olmamaktadır. 

     

4.Derse katılan öğrenci sayısının fazla ya da az oluşu dersin 
hedeflerine ulaşmada herhangi bir etkiye sahip değildir.  

     

5.Derse katılan öğrenci sayısının fazla oluşu dersin hedeflerine 
ulaşmada frustrasyona(engellemeye) neden olmaktadır. 

     

6.Derse katılan öğrencilerin niteliği dersin hedeflerine ulaşmada 
herhangi bir etkiye sahip değildir. 

     

7.Derse katılan öğrencilerin niteliğinin düşük oluşu dersin 
hedeflerine ulaşmadafrustrasyona(engellemeye) neden olmaktadır. 

     

8.Derslerin süre ve zamanlaması,  dersin hedeflerine ulaşmada 
herhangi bir etkiye sahip değildir. 

     

9. Ders saatlerinin erken veya geç olma durumunun frustrasyonlara 
yol açmaktadır 

     

10.Derslerin süre ve zamanlaması doğru yapılmadığında dersin 
hedeflerine ulaşmasında frustrasyona(engellemeye) neden 
olmaktadır. 

     

11.Okulun fiziki ortamı dersin hedeflerine ulaşmada herhangi bir 
etkiye sahip değildir. 

     

12.Okulun fiziki ortamı ile ilgili olumsuzluklar (ulaşım, ısınma, 
çalışma ortamının bulunmaması, kirli ve havasız olması) dersin 
hedeflerine ulaşmada frustrasyona(engellemeye) neden olmaktadır. 
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B.BİYOLOJİK FRUSTRASYONLAR 1 2 3 4 5 
13.Bedensel engeller üslup ve repertuar dersinin hedeflerine 
ulaşmada herhangi bir etkiye sahip değildir. 

     

14.Bedensel rahatsızlıklar ve hastalıklar üslup ve 
repertuardersininhedeflerine ulaşmada önemli engellemelere neden 
olurlar. 

     

15.Yorgunluk, uykusuzluk gibi bedensel sıkıntılar dersin hedeflerine 
ulaşmada önemli engellemelere neden olurlar. 

     

16.Zihinsel algı ile ilgili sorunlar dersin hedeflerine ulaşmada 
herhangi bir engellemeye(frustrasyona) neden olmazlar. 

     

17.Zihinsel algının yüksek olması dersin hedeflerine ulaşmada ve 
frustrasyonları ortadan kaldırmada önemli bir role sahiptir. 

     

18.Öğrencinin müzikal yetenekleri üslup ve repertuar dersinin 
hedeflerine ulaşmada herhangi bir etkiye sahip değildir. 

     

19.Öğrencinin müzikal yetenekleri üslup ve repertuar dersinin 
hedeflerine ulaşma yolunda karşısına çıkan frustrasyonları ortadan 
kaldırmada önemli bir role sahiptir. 

     

20. Öğrencinin müzikal becerileri üslup ve repertuar dersinin 
hedeflerine ulaşmada herhangi bir etkiye sahip değildir. 

     

21. Öğrencinin müzikal becerileri üslup ve repertuar dersinin 
hedeflerine ulaşma yolunda karşısına çıkan frustrasyonları ortadan 
kaldırmada önemli bir role sahiptir. 

     

 
C.PSİKOLOJİK FRUSTRASYONLAR 1 2 3 4 5 
22.Öğrencinin derse yönelik kaygı ve stres yoğunluğu üslup ve 
repertuar dersinin hedeflerine ulaşmasında herhangi bir etkiye sahip 
değildir. 

     

23.Öğrencinin derse yönelik kaygı ve stres yoğunluğu üslup ve 
repertuar dersinin hedeflerine ulaşmasındaönemli bir(engelleme) 
frustrasyondur. 

     

24.Öğrencinin mesleki yaşamına karşı içinde bulunduğu 
belirsizlikler(sanatçı-eğitimci-akademisyen) üslup ve repertuar 
dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli bir(engelleme) 
frustrasyondur. 

     

25.Öğrencinin günlük yaşamında sahip olduğu genel kaygı ve stres 
yoğunluğu üslup ve repertuar dersinin hedeflerine ulaşmasında 
herhangi bir etkiye sahip değildir. 

     

26. Öğrencinin günlük yaşamında sahip olduğu genel kaygı ve stres 
yoğunluğu üslup ve repertuar dersinin hedeflerine 
ulaşmasındaönemli bir(engelleme) frustrasyondur. 

     

 
D. SOSYAL ÇEVRE İLE İLGİLİ 
FRUSTRASYONLAR 

1 2 3 4 5 

27.Arkadaş ilişkileri üslup ve repertuar dersinin hedeflerine 
ulaşmasında önemli bir etkiye sahiptir. 

     

28.Arkadaş ilişkilerindeki olumsuzluklar üslup ve repertuar dersinin 
hedeflerine ulaşmasındafrustrasyonlara neden olur. 

     

29.Üslup ve repertuar dersini veren öğretim görevlisi ile öğrenciler 
arasındaki (olumlu ya da olumsuz) ilişkiler dersin hedeflerine 
ulaşmasında önemli bir etkiye sahiptir. 

     

30.Üslup ve repertuar dersini veren öğretim görevlisi ile öğrenciler 
arasındaki olumlu ve yapıcı ilişkiler dersin hedeflerine ulaşmasında 
ve frustrasyonların ortadan kaldırılmasında önemli bir etkiye sahiptir. 

     

31.Öğrencinin okul dışında bulunduğu ortama ait frustrasyonlarüslup 
ve repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında (olumlu ya da 
olumsuz) bir etkisi yoktur. 
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32.Öğrencinin kaldığı ev-yurt vb. ortamın üslup ve repertuvar 
dersinin hedeflerine ulaşmasında (olumlu ya da olumsuz) bir etkisi 
yoktur. 

     

33.Öğrencinin kaldığı ev-yurt vb. ortam üslup ve repertuvar dersinin 
hedeflerine ulaşmasında önemli frustrasyonlara neden olabilir. 

     

34.Aile ortamının üslup ve repertuvar dersinin hedeflerine 
ulaşmasında (olumlu ya da olumsuz) bir etkisi yoktur. 

     

35.Aile ortamıüslup ve repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında 
önemli frustrasyonlara neden olabilir. 

     

36.Ailesinden devir aldığı kültürel birikim üslup ve repertuvar 
dersinin hedeflerine ulaşmasında karşılaştığı frustrasyonlara çözüm 
bulmada önemli bir etkiye sahiptir. 

     

37.Ailesinden edindiği kültürel birikimin niteliği (olumlu ya da 
olumsuz) üslup ve repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmada öneli bir 
role sahiptir. 

     

 
E.ÜSLUP VE REPERTUVAR DERSİNİN 
İÇERİĞİNE YÖNELİK FRUSTRASYONLAR 

1 2 3 4 5 

38.Seslendirilen eserlere olan hazır bulunuşluk durumu 
frustrasyonlara neden olabilir. (eser kimliğini bilme, usul vurabilme)  

     

39.Seslendirilen eserlerin sözlerinin anlaşılamayışı bir 
frustrasyondur. 

     

40.Seslendirilen eserlerin güçlük derecesinin düzeye göre 
sıralanmamış olması önemli bir frustrasyon nedenidir. 

     

41.Seslendirilen eserlerin öğrencinin ses sınırlarının dikkate alınarak 
seslendirmesinin sağlanması frustrasyonların ortadan kaldırılmasında 
önemli bir role sahiptir. 

     

42.Dersi veren öğretim görevlisinin niteliği (olumlu veya olumsuz) 
dersle ilgili frustrasyonların giderilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. 

     

43.Dersi veren öğretim görevlisinin olumsuz tavır ve tutumları, üslup 
ve repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli 
frustrasyonlara neden olabilir. 

     

44.Dersi veren öğretim görevlisinin bilgi ve birikimi ile ilgili 
yetersizlikleri üslup ve repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında 
önemli frustrasyonlara neden olabilir. 

     

45.Öğrencinin kültürel bilgi ve birikimi ile ilgili yetersizlikleri üslup 
ve repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında önemli 
frustrasyonlara neden olabilir. 

     

46.Öğrencinin üslup ve repertuvar dersine ait terminoloji 
yetersizlikleri üslup ve repertuar dersinin hedeflerine ulaşmasında 
önemli frustrasyonlara neden olabilir.(nota farklılıkları)  

     

47. Dersin eşlikli olarak yürütülmemesi başarımı etkiler      
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Ek- 2. Eğitmenlere Uygulanan Görüşme Formu 
 
 

YÖNERGE 
Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat 

Dalı “Üslup Ve Repertuvar Dersi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen 

Frustrasyonlar”  konulu sanatta yeterlik tezi için bilgi edinme, durum tespiti 

yapabilme ve dersi yürüten eğitimcilerin görüşlerini öğrenebilme amacıyla 

hazırlanmıştır. Dersin başarısını etkileyen frustrasyonların/engellemelerin 

belirlenmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya katılımınız ve katkılarınız için teşekkür 

ederiz.  

Yıldırım AKTAŞ 

AKÜ SBE MÜZİK ASD 

SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİSİ 

1. Mezun olduğunuz Okul 

2.Mezuniyet Durumunuz 

            a)Lisans 

            b)Yüksek Lisans 

            c)Doktora/sanatta yeterlik 

3.  Meslekteki Kıdeminiz 

4.  Üslup ve Repertuar dersini ne kadar süredir yürütmektesiniz? 

Size göre; 

5.     Üslup ve Repertuvar Dersindeki Fiziki Frustrasyonlar/ Engellemeler Nelerdir? 

6. Üslup ve Repertuvar Dersindeki FizikiFrustrasyonlar/ Engellemelerle 

karşılaştığınızda tutum ve davranışlarınız nelerdir? 

7.     Üslup ve Repertuvar Dersindeki FizikiFrustrasyonlara/ Engellemeler sonucunda 

karşılaştığınız problemlerin çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir? 

8.  Üslup ve Repertuvar Dersindeki Biyolojik Frustrasyonlar/ Engellemeler Nelerdir? 

9. Üslup ve Repertuvar Dersindeki BiyolojikFrustrasyonlar/ Engellemelerle 

karşılaştığınızda tutum ve davranışlarınız nelerdir? 

10. Üslup ve Repertuvar Dersindeki BiyolojikFrustrasyonlar/ Engellemelerle 

karşılaştığınız problemlerin çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir? 
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11. Üslup ve Repertuvar Dersindeki PsikolojikFrustrasyonlar/ Engellemeler 

Nelerdir? 

12.  Üslup ve Repertuvar Dersindeki Psikolojik Frustrasyonlar/ Engellemelerle 

karşılaştığınızda tutum ve davranışlarınız nelerdir? 

13. Üslup ve Repertuvar Dersindeki PsikolojikFrustrasyonlar/ Engellemelerle 

karşılaştığınız problemlerin çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir? 

14. Üslup ve Repertuvar Dersindeki Sosyal Çevre İle İlgili Furstrasyonlar/ 

Engellemeler nelerdir? 

15. Üslup ve Repertuvar Dersindeki Sosyal Çevre İle İlgili Furstrasyonlar/ 

Engellemelerle karşılaştığınızda tutum ve davranışlarınız nelerdir? 

16. Üslup ve Repertuvar Dersindeki Sosyal Çevre İle İlgili Furstrasyonlar/ 

Engellemelere karşılaştığınız problemlerin çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir? 

17. Üslup ve Repertuvar Dersinin İçeriği İle İlgili Frustrasyonlara/ Engellemeler 

Nelerdir? 

18. Üslup ve Repertuvar Dersinin İçeriği İle İlgili Frustrasyonlara/ Engellemeler 

karşılaştığınızda tutum ve davranışlarınız nelerdir? 

19. Üslup ve Repertuvar Dersinin İçeriği İle İlgili Frustrasyonlara/ Engellemeler 

karşılaştığınız problemlerin çözümüne yönelik önerileriniz nelerdir? 

20. Çalışmaya ilişkin görüş ve önerileriniz nelerdir? 
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Ek- 3. Timuçin ÇEVİKOĞLU’na Uygulanan Görüşme Formu 
 
1. Üslûp ve Repertuvar dersinin içeriğinde neler olmalıdır?  

2. Dersin başarısını etkileyen faktörler sizce nelerdir? 

3. Repertuvar nedir? 

4. Üslup ve Repertuvar dersi, üslûp ayrı bir ders, repertuvar ayrı bir ders olarak da 

yapılabilir mi? Yararları ve sakıncaları nelerdir? 

5. Bir Türk müziği terimi olarak üslup ve tavır sizce neyi ifade ediyor. 
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