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Tarih boyunca insanoğlu pek çok yaşam tecrübesini çeşitli sesler aracılığıyla ifade etmeyi denemiştir. 

Bunların ortaya konuş tarzındaki estetik anlayışların da müziği ortaya çıkardığı düşünülebilir. Dolayısıyla hayatı 

boyunca insanoğlunun müziksiz bir ortamda yaşaması söz konusu değildir. Müzik hayatımızın o kadar içine 

işlemiştir ki bunun ne denli büyük bir etki alanı olduğunu çoğumuz fark etmez bile. Mesela; doğan bir bebeğin 

kulağına okunan ezanda, sokakta satılan herhangi bir ürünün duyurusunda, tarihsel olarak incelersek savaşa 

giden bir ordunun yanında yer alan mehterde veya askeri bir bandoda, bugün hemen hemen her birimizin 

kullandığı radyo, televizyon, internet ve cep telefonlarında, toplu taşım araçlarındaki anonslarda, vefat eden bir 

insanın kabri başında okunan dualarda dahi kullanılan ve adeta vazgeçilmez bir unsur olarak işittiğimiz müziğin 

yeterince farkında mıyız acaba?  

Kimimiz bunları nesilden nesile aktarılan bir gelenek, kimimiz eğlence, kimimiz ibadet, ve hatta şifa, 

kimimiz iletişim aracı veya profesyonel bir meslek olarak görürüz. Bu kadar geniş bir etki alanı olmasına rağmen 

toplumda müziğin ne yazık ki sadece bir “eğlence aracı” olduğu fikri hakimdir. Çoğu zaman bu yüzeysel bakış 

“Müzik ruhun gıdasıdır” gibi söylemlerle dile getirilmektedir. Bu noktayı biraz genişletelim; acaba her gıda türü, 

gerçekten bütün insanlar için yararlı mıdır? – gerekli midir? veya “gıda zehirlenmesi” olgusu müzik için de 

geçerli midir?. Elbette geçerlidir… Müzikoterapi ile ilgili şöyle bir klişeden bahsedilir. “Su sesi insanın ruhunu 

rahatlatır, ve pek çok devirde de tedavi amaçlı kullanılmıştır.” Düşünelim; evini sürekli su basan bir kişi, ruhsal 

olarak sıkıntıya düşse ve gittiği psikolog da “su sesi her derde devadır” anlayışıyla onun üzerinde terapi aracı 

olarak su sesini kullansa… Hastanın tepkisini düşünebiliyor musunuz; iyileşme niyetiyle gittiği terapiden daha da 

rahatsız bir şekilde çıkardı herhalde, değil mi? Seslerin insan üzerindeki muazzam etkisinden hareketle, müzikal 

anlamda ortaya konan her ürünün, herkes için her zaman ve her ortamda aynı anlamı taşımadığını, dolayısıyla 

bıraktığı etkinin de aynı olması bekleyemeyeceğimizi söyleyebiliriz. Bir başka ifadeyle “Bireysel ve toplumsal 

doku ve buna bağlı olan ihtiyaçlar bağlamında müzik, her zaman ruhun gıdası değildir, olamaz.” da denebilir.  

Toplumların kültürel kimliklerini tanımlayan önemli yapı taşlarının dil, din ve sanat olduğu düşünülür. 

Dolayısıyla kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan önemli taşıyıcılar da biraz önce bahsettiğim 

unsurlar ile gerçekleşmektedir. Konuyu daha özelleştirerek sanat ve müzik üzerinden devam edelim. Sanat 

anlayışı çoğunlukla, tarihe ve coğrafi koşullara bağlı olarak insanoğlunun “güzelliklere” olan yaklaşımını (ki 

görecelidir) çeşitli estetik yöntemler aracılığı ile ortaya koyması olarak algılanmıştır. Bu yelpaze içinde 

ülkemizde müziğin yeri ise özellikle son yıllarda “geleneklerin korunması anlayışı” ile “sosyal ve siyasal anlamda 

baskın olan kültürlerin müzik anlayışı” arasında adeta bir ideolojik mücadele haline dönüştürülmüştür. 

Görünürde fikirsel olarak karşılaşılan, fakat bunlara bağlı olan icraatların olumsuz etkilerini ancak uzun vadede 

hissedebileceğimiz bu ayrım sonucunda maalesef bizler, hem dünyanın müzik alanında kat ettiği gelişmelerden 

uzak kaldık, hem de sahip olduğumuz kültürün ekseninden giderek uzaklaştık – yabancılaştık. Yani kısaca 

“Gelenekten kopmamak adına geleceği, gelecekten kopmamak adına da geleneği feda ettik” diyebiliriz.  

Bu ayrım gerekli midir? Yoksa birileri bizi bu kısır döngü içine sokarak; başta düşünmemizi, kültürel 

meziyetlerimizi kaybetmemizi ve kolayca yutulabilen bir lokma olarak kurulu olan tüketim endüstrisinin 

hammaddelerinden biri mi olmamızı istiyor? Kim bilir! Kanımca düşünce bazında esnekliğimizi kaybetmeye 

başladığımız andan itibaren ister istemez bu mekanizmalara hizmet etmeye başlıyoruz. Sözgelimi, bir genç aynı 

zamanda Dede Efendi’den ve Mozart’tan hoşlanamaz mı? Ya da Pink Floyd hayranı birinin ilgisini, 20.yy’da 
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yapılan bir rastlamsal çalışma hiç mi çekmez? Yelpaze ne kadar genişlerse genişlesin, müzikal ürünün sosyo-

kültürel bağlamı, verilecek objektif bir eğitim ile bireye kazandırılırsa neden olmasın? Olur elbet… Ancak bu 

esnek düşünce sonunda kazanılası en önemli nokta, müziğin “sadece kuru bir eğlence aracı olmadığı” anlayışı 

olacaktır. Olaylara hangi açıdan yaklaşırsak ancak o açıdan algılayabiliriz. Müzikal değerler de bu açıdan 

değerlendirilirse, sanırım biraz önce bahsettiğim tek taraflı/sığ bakışlardan kurtulmak mümkün olacaktır. 

Dolayısıyla dünyanın öteki ucunda ilkel bir kabilenin icra ettiği müzik de “işlevselliği bakımından” en az seçkin 

müzik ortamlarında icra edilenler kadar değerli olabilecektir. Kaldı ki antropoloji ve müzikoloji bilimlerinin temel 

kültürel unsurlara olan yaklaşımları da bu istikamettedir. Kanaatimce konuyu “kendi bağlamı içinde 

değerlendirilmek koşuluyla kültürel hiçbir değer (ki müzik de buna dahildir), bir başkasının üzerinde veya altında 

olarak nitelendirilemez” diyerek noktalayabiliriz.  

Ayrıca örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, gençlere bahsettiğimiz esnek ve objektif düşünce yapısını 

kazandırması bakımından etkisi oldukça büyük olabilir. Bu tip kurumlarda çalışan müzik öğretmenlerinin, doğal 

olarak kendi mezun oldukları okulların eğitim anlayışını gençlere kazandırmaya çalıştıkları görülmektedir. Bunun 

yanı sıra müzik öğretmeni yetiştiren fakültelerdeki eğitim – öğretim programlarının önemli ölçüde farklı oluşu 

da dikkat çekici bir diğer noktadır. Dolayısıyla üniversite eğitimi sonunda aynı meslek grubuna katılan müzik 

öğretmenleri, formal bir eğitim kurumu çatısı altına girdiklerinde, kendileri ile aynı işi yapan fakat donanımları 

çok farklı pek çok meslektaşları ile tanışmaktadırlar. İşte bu noktadan itibaren ciddi sorunların yavaş yavaş su 

yüzüne çıktığını söylemek mümkündür. Eğitim programlarının oluşturulmasında görev alan bu öğretim 

elemanlarınca hangi fikirlerin “doğru” olduğu, hangi fikirlerin de “gereksiz” olduğuna karar verilerek biraz önce 

bahsettiğim istikamette somut-bağlayıcı ve geri dönülmesi zor adımlar atılmaktadır. Daha da çarpıcı olan durum 

ise, atılan bu adımların kısa zamanda çeşitli sosyal ve politik sebeplerle radikal şekilde yeniden değişikliğe 

uğramasıdır. İşte kısa zaman içinde böylesine radikal değişikliklerin yapıldığı ve yüksek bir dinamizme sahip 

eğitim ortamlarında da gençlerimiz, yukarıda idealize etmeye çalıştığımız esnek ve objektif düşünce tarzına 

maalesef ki ulaşamıyorlar. Onlar da topluma erişkin birer birey olarak katıldıklarında aynı üslubu devam 

ettirerek içinden çıkılması zor bir kısır döngü içine giriyorlar. Bu da böylece devam ediyor…  

Öte yandan ailelerin de gençlerdeki sanatsal eğilimi yönlendirmede önemli bir rolü olduğunu vurgulamak 

yerinde olacaktır. Yaş gruplarına göre oldukça değişkenlik gösteren algı ve düşünce şekilleri sonucu gençler, 

ergenlik öncesi, ergenlik ve sonrası dönemlerde popüler kültürün etkisine yoğun bir şekilde maruz kalıyorlar. 

Özellikle eğlence endüstrisi enstrümanlarında ve buna bağlı medya organlarınca büyük ölçüde ticari kaygılarla 

halkın tüketimine sunulan müzikal ürünler, gençleri mensubu olduğu temel kültürel dokuyu algılamaktan - 

benimsemekten çok, ondan giderek uzaklaşma ve yabancılaştırma istikametine doğru itiyor. Herhalde hiçbirimiz 

konuşmaya yeni başlayan bir bebeğin, televizyondan kendiliğinden öğrendiği ve içinde “karşısındakine bela 

okuyan” bir şarkı söyleyerek dans etmesini ve bir süre sonra da bunu doğal bir şeymiş gibi karşılamasını 

istemeyiz. Fakat üzülerek söylemeliyim ki bu tip davranışları düşüncesizce yapan pek çok aile de maalesef ki 

toplumumuzda mevcuttur. İşte böylesi bir uzaklaşma-yabancılaşma süreci sonucu gençlerin psikolojik 

yapısında; toplumun en temel yapı taşı olan ailevi ilişkiler başta olmak üzere, bireysel, sosyal, ve gelecekte 

kuracakları profesyonel ilişkileri de olumsuz yönde etkileyecek derin izler bırakılmış oluyor. Bu istikamet ne 

kadar anormal görünüyorsa, tam tersi de kanaatimce en az o kadar anormaldir. Sözgelimi ailesinin veya okul 

ortamındaki yönlendirmeyle tamamen kendi öz kültürel değerlerine bağlı kalan bir genç, sadece kendi 

değerlerini koruma uğruna dünyada kısa zaman içinde kat edilen bilimsel - sanatsal gelişmelere gözünü 

kapatırsa bu da doğru olmaz elbette. “Düşüncede denge, esneklik, objektiflik ve genel anlamda hoşgörü”, 

bireysel ve toplumsal anlamda kazanılması ve kazandırılması gereken çok önemli erdemlerdir. Bu özelliklerin, 

özellikle ergenlik dönemini geçiren gençlerde ailelerinin desteği ile müzik eğitimi (daha özelde enstrüman 

eğitimi), spor faaliyetleri ve benzeri sosyal etkinliklere doğru yapılacak yönlendirmelerle kazandırılabileceğini 

düşünüyorum. Sonuçta ailelerin, gençlerin gelişimine olumlu manada yapacakları en büyük katkı, onların dış 

dünyayı keşfetme ve iletişim kurma heveslerini örselemeden, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve başta kendi 

kültürel değerleri olmak üzere, dünyadaki diğer renklerin, güzelliklerin de farkına varmalarını sağlamak 

olmalıdır.  Unutmayalım ki gençler bizim geleceğimizdir. Bizlerde gelecek için ne ekersek ancak onu biçeceğiz.  


