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Özet 

 

Bu araştırmada, Türkiye’de müzik öğretmenliği lisansüstü eğitim programlarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için lisansüstüne giriş sınavları, 

program içeriği ve lisansüstü düzeyde üretilen araştırmalar incelenmiştir. 

Araştırmanın amaçlarının çözümlenebilmesi için Türkiye’de doktora programı da 

içeren Marmara ve Abant İzzet Baysal Üniversiteleri’nin lisansüstü ders programları 

irdelenmiştir. Bu iki üniversitenin ilgili bölümlerinde ders veren öğretim üyelerine 

açık uçlu bir anket uygulanmıştır. Araştırmada ele alınan üniversitelerin lisansüstü 

müzik öğretmenliği programlarına giriş sınavları ile ilgili ölçütler, lisansüstü 

düzeydeki programlar ve bu programlarda üretilen tezler ile ilgili sorunlar öğretim 

elemanlarının bakış açısıyla değerlendirilerek çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. 
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Bahsi edilen sorunların ve çözüm yollarının saptanması, Türkiye’de lisansüstü 

düzeyde müzik eğitiminin ve müzik eğitimi araştırmalarının niteliğini etkilemesi 

bakımından önem taşımaktadır. 

 

Abstract 

 

In this research, main aim is considering music education master programs in Turkey. 

For reaching this aim, exams that are made for applying to these master programs, 

content of music education master programs and researches that are made in the level 

of master program degree are examined. For analyzing aims of this research, 

curriculums of Marmara and Abant İzzet Baysal Universities’ which are also 

including doctorate’s degree in this field are examined. We applied a survey that 

includes open-ended questions to instructors in music education programs of these 

two universities. In this survey we asked questions about criteria of exams that are 

made for entering to music education master programs, programs in the master level 

and problems about thesis that are produced in these master programs and we also 

examined these problems from the instructors’ point of view who joined to this 

research and we produced many solutions according to this reviews. Determining 

problems and solutions of these problems are very important for influencing quality 

of master music education programs and quality of researches that are made in music 

education field.  

 

Giriş 

 

Ülkemizde müzik alanıyla ilgili olarak üniversite düzeyinde Eğitim Fakülteleri Müzik 

Öğretmenliği Bölümleri (bugünkü adıyla Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Eğitimi Anabilim Dalları), Konservatuarlar ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde lisans 

ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. 

 



Lisans ve önlisans eğitiminin amacı, kişiyi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğiterek 

çeşitli düzeylerde hizmet vermek üzere topluma kazandırmaktır. (Eurydice, 

15.04.2009). Lisans düzeyinde eğitim, temel olarak kişiye seçilen alanda iş yapabilme 

gücü ve yetisi sağlamaktadır. Kişiye çağdaş yaşam bilinciyle ve bilimsel düşünceyle 

birlikte, öğrenmeyi öğrenme yetisi kazandırmak da üniversite eğitiminin amaçları 

arasında yer almaktadır. Bilimsel ve araştırmacı ilkelerle eğitim, alanda üretkenliğin 

yüksek olmasını da beraberinde getirir. 

 

Lisansüstü eğitim yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini 

kapsar (Yüksek Öğretim Kanunu, 1981: 1187). 

 

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak 

bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını 

sağlamaktır (YOK, 15.04.2009). Lisansüstü düzeyde eğitime girildiğinde, yüksek 

lisans ile birlikte alanda lisans düzeyine göre daha da uzmanlık kazanılmaktadır. 

 

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları 

geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak 

için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda 

hazırlanacak tezin, 1) Bilime yenilik getirme, 2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi 

gerekir (YOK, 15.04.2009). Doktora programıyla akademik çalışma düzeyinde 

alanda gerek duyulabilecek bilimsel nitelikli araştırmaları kurgulayabilecek, 

yönetebilecek ve sonuçlandırabilecek özellikli araştırmalar ve araştırmacılar 

yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Müzik eğitimi alanında birey çalgı, ses eğitimi, teori eğitimi ve eğitim müziği 

besteleme alanlarının her birinde kendi düzeyine göre gelişim gösterir. Anadalda 

yüksek lisansta görülen eğitimin verdiği uzmanlık sonrası, doktora eğitimi ile birlikte 



bireyin özellikle alana yenilik getirebilmesi, alanla ilgili yeni disiplinler arası ilişkiler 

kurması, alanda araştırma kurgulayarak araştırmalara geniş bir bakış açısıyla 

değerlendirebilmesi ve yönetebilme becerileri ile donanımlı olması beklenir. 

 

Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve 

sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir 

yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği 

Üniversitelerarası Kurul'un önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir 

(YOK, 15.04.2009). Sanatta yeterlik, bütün dünyada doktoraya eşdeğer bir derece 

sağlamaktadır. Sanatta yeterlik, doktoradan farklı olarak bir bilim dalı yerine bir sanat 

dalına bağlıdır (Alışkan, 2002). 

 

Ülkemizde Marmara, Gazi, Dokuz Eylül, Abant İzzet Baysal ve Selçuk Üniversiteleri 

olmak üzere 5 üniversitemizin müzik öğretmenliği doktora programı; Marmara, Gazi, 

Dokuz Eylül, Abant İzzet Baysal, Selçuk, Uludağ, İnönü, Pamukkale, Karadeniz 

Teknik, Atatürk, Niğde, Ondokuz Mayıs, Süleyman Demirel ve Yüzüncü Yıl 

Üniversiteleri olmak üzere 14 üniversitemizin de müzik öğretmenliği yüksek lisans 

programları mevcuttur. Demirbatır (2001: 125), çalışmasında ülkemizde 2001 yılına 

kadar müzik eğitimi alanında 199 adet yüksek lisans tezi, 29 adet doktora tezi 

yapıldığını saptamıştır. Günümüzde de Ulusal Tez Merkezi Tez Tarama Web 

Sayfası’nda “Müzik Eğitimi” anahtar kelimesiyle tarama yapıldığında 281 adet sonuç 

görülmektedir (YÖK, 28.05.2009). Bu veriler incelendiğinde ülkemizde müzik 

eğitimi alanında lisansüstü programlarının henüz gelişmekte olduğu sonucuna 

varılabilir. 

 

Bu programlarda lisansüstü düzeyde yetiştirilen öğrencilerin tamamı akademisyen 

olmasa da alanın akademik tabanını oluşturduğu bilinmektedir. Her bir alt sanat/bilim 

alanının giriş sınavlarında ve program yapısına bağlı olarak çeşitli sorunlar 

yaşanmaktadır.  Yaşanan bu sorunlar programlarda yer alan öğrencilerin ürettiği 



tezlerde, tezlerin alanıyla ilgili içerik ve yöntem sorunlarını beraberinde 

getirebilmektedir.  

 

Araştırmacılar tarafından, lisansüstü eğitimi kapsayan süreç içinde giriş sınavları, 

program içeriği ve üretilen araştırmalar bakımından bir takım sorunlar gözlemlenmiş 

ve bu sorunların bu üç boyutta irdelenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkarılmıştır. 

Araştırmada buradan hareketle özellikle lisansüstü müzik eğitimi program 

içeriklerinin ve müzik eğitimi bölümlerinde yapılan tezlerin öğretim elemanlarının 

bakış açılarıyla irdelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda; 

 Doktora programı da içeren Abant izzet Baysal Üniversitesi ve Marmara 

Üniversitesi’nin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda görevli öğretim 

üyelerine ulaşılmaya çalışılmış, araştırmacılar tarafından oluşturulan 

lisansüstü eğitimde yaşanan sorunları sorgulayan bilgi formunu cevaplamaları 

istenmiştir.  

 

 Gazi, Marmara ve Abant İzzet Baysal Üniversiteleri’nin lisansüstü 

programları elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

 
 Araştırmada ele alınan üniversitelerin lisansüstü müzik öğretmenliği 

programlarına giriş sınavları ile ilgili ölçütler incelenmiştir. 

 
 Bahsedilen lisansüstü eğitim sürecinin bu programlarda üretilen tezlere nasıl 

yansıdığı da araştırma içinde tartışılan, irdelenen konular arasında yer 

almıştır. 

 



Tablo: 

Örneklem grubunda yer alan öğretim üyelerinin frekans dağılımı 

Unvan f % 

Profesör 3 30 

Doçent 2 20 

Yardımcı Doçent 5 50 

 

Örneklem grubunda yer alan ilgili üniversitelerin öğretim üyelerinin lisansüstünde 

genel olarak verdikleri dersleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Anadal Eğitimi, 

İleri Anadal Eğitimi, Seminer, Çağdaş Müzik Akımları, Sanat Tarihi, Çağdaş Müzik 

Eğitimi Kuramları, Araştırma Yöntemleri, Oda Müziği Edebiyatı ve Uygulamaları, 

Okul Çalgı Dağarı, Yönetim Teknikleri, Besteleme Teknikleri, Ses Sistemleri, İleri 

Müziksel İşitme Eğitimi. Örneklem grubunda yer alan öğretim elemanlarının (%90 

oranla) neredeyse tamamının doktora tezi de yürüttüğü gözlenmiştir. 

 

Bulgular ve Yorum 

 

Programlar incelendiğinde üç farklı üniversitenin de lisansüstü programlarının ana 

dersleri itibariyle birbirleriyle benzeşmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ancak seçmeli 

derslerle programların biraz farklılaştığı görülmektedir. Buradan hareketle 

öğrencilerin aynı program kaynaklı yetiştiği söylenebilir. 

 

Marmara Üniversitesi, Gazi üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversiteleri’nin 

lisansüstü programları elde edilmiş ve incelenmiştir. İlgili üniversitelerin ders 

programları incelendiğinde yüksek lisans ve doktora programlarında çalgı eğitimi, 

araştırma teknikleri, eğitim istatistiği ve müzik teorisi gibi ortak derslerde 

yoğunlaşıldığı görülmektedir. Seçmeli derslerin ise ilgili üniversitelerin öğretim 

üyelerinin uzmanlık alanlarına bağlı olarak farklılaştığı anlaşılmaktadır.  



 

Türkiye deki Lisansüstü müzik eğitimi programları doğrultusunda yüksek lisansın 

ders aşamasının iki dönem, programın genel süreci ise dört dönemden oluşmakta 

olduğu, doktora da bu durumun iki dönem ders aşaması, programın genel süreci ise 8 

dönemden oluşmaktadır. Ancak araştırmacıların zaman zaman tez aşamasında 

yaşadığı güçlüklere bağlı olarak tez süreci uzayabilmektedir. 

 

Lisansüstü müzik eğitimi programlarının temel amaçlarından biri öğrenciye 

donanımlı araştırmacı kimliği kazandırmaktır. Programların ders aşaması ile gelişen 

öğrencinin bu sürecin ikinci aşamasında müzik eğitimi alanında yaşadığı ya da eksik 

gördüğü bir konuda araştırma yapması beklenmektedir. Yapılan tezler YÖK’ün tez 

merkezinde toplanmakta olup günümüzde ise bu tezlerin bir bölümüne bu veri 

tabanından ulaşmak mümkündür. 

 

Giriş sınavının puanlama biçimi incelendiğinde Marmara Üniversitesi ve Abant İzzet 

Baysal Üniversiteleri’nde giriş sınav puanında ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim 

Sınavı) puanının %50, Bilim sınavının %25, Not ortalamasının %15, Mülakat %10 

gibi birbirine benzer oranlarda etkili olduğu görülmektedir. Yalnızca Abant İzzet 

Baysal Üniversitesinde lisansüstü program giriş sınav puanına dil puanının da %10 

etkisi olduğu görülmektedir. Marmara Üniversitesi’nde dil puanının bir ağırlığı 

olmamasına karşın, doktora programına girişte baraj puan olarak istenmektedir. Bilim 

sınavlarının içeriği ise müzik tarihi, işitme, armoni, çalgı performansı gibi alanlardan 

oluşmaktadır. Kişi hangi alandan sınava giriyorsa o alan ağırlığı en yüksek düzeyde 

tutulmaktadır. Mülakatlarda ise lisansüstü eğitime bakış açısı sorgulanmaya 

çalışılmakta ve adayın müzikal geçmişini incelemek amacıyla dosyasına 

bakılmaktadır. 

 

Müzik Eğitimi lisansüstünde karşılaşılan problemleri sorgulamak üzere hazırlanan 

bilgi formu giriş sınavı, program içeriği ve üretilen araştırmalar olmak üzere üç ana 



başlıktan oluşmuştur. Bu başlıklarda öğretim üyelerince hissedilen sorunlar 

genelleştirilerek bu üç boyutta sıralanmıştır: 

 

Lisansüstü giriş sınavları açısından; 

 

Bilim sınavı ölçütleri açısından sınavlarda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri 

ölçme kriterlerinin özellikle müzik eğitiminde performans alanlarında açık ve net 

olmayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra lisansüstü giriş sınavının, 

öğrencilerin lisansüstünde girilecek programda başarılı olup olamayacağını ölçmeye 

yönelik olmadığı, giriş sınavı ile lisansüstünde okutulan dersler arasındaki ilişkinin 

yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Ağırlıklı olarak olmasa da giriş sınavlarının müzikal 

bilgi birikimini de yeterli derecede ölçemediği fikri görülmüştür. 

 

Lisansüstü giriş sınavının puanlama ölçütleri açısından ALES ve ÜDS 

(Üniversitelerarası Dil Sınavı), KPDS (Kamu Personeli Dil Puanı), TOEFL (Test of 

English as a Foreign Language) gibi dil sınavı puan katsayılarının yüksek tutulması 

hemen hemen tüm öğretim üyelerince yanlış bulunmaktadır. Alan birikimi ve çalgı 

performanslarının ağrılıkları, toplam sınav puanı üzerinde yok denecek kadar azdır. 

Bu yönüyle sınavda ALES puanı daha belirleyici olmaktadır. Yapılan alanyazın 

taramasında da ALES etkisinin fazla bulunduğunu belirten araştırmalar bulunmuştur 

(Karakütük, 2002: 59; Bülbül, 2003: 171). 

 

Lisansüstü giriş sınavına başvuran öğrenci yeterlilikleri açısından bakıldığında 

öğrencilerin giriş sınavı puanlama biçimine uygun olarak daha çok ALES ve ÜDS 

sınavlarına hazırlık yaptığı, dolayısıyla alan birikimi konusunda yetersiz kaldığı 

görülmektedir. Lisansüstü eğitime giren öğrenci profiline bakıldığında, bu durum 

olumsuz bir örnek oluşturmaktadır. Öğrenciler müzik alan bilgisi, müzik tarihi, özel 

öğretim yöntemleri, müzik sosyolojisi, çalgı ve teori gibi alanlarda yetersiz 

kalabilmektedir. Önemle vurgulanması gereken bir nokta da öğrencilerin herhangi bir 



çalgıyı ya da seslerini etkili kullanmalarının, lisansüstü programlarda başarılı 

olabileceklerinin bir göstergesi olamayacağının bilincinde olmadıklarının, yani 

programın amaçlarını sorgulamadan geldiklerinin anlaşılmasıdır. Öğrenciler yüksek 

lisansta da çalgı çalma, alan bilgisi üzerinde yoğunlaşacaklarını düşünmektedirler. 

 

Lisansüstü programları açısından; 

 

Lisansüstü programların kapsadığı süreç değerlendirildiğinde ders aşaması sürecinin 

genellikle yetersiz görüldüğü, tez sürecinin de uzun tutulması gerektiği, bazı 

programlarda ders sayılarının fazla oluşundan dolayı etkin derslerin bir döneme 

sıkıştırılmasının öğrenci üzerinde olumsuz etkisi ettiği görüşleri ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilerin çoğunun müzik öğretmenliği yapması veya herhangi bir işte çalışıyor 

olması nedeniyle, öğrencilik sürecini verimli kullanamayarak, derslere devam ve 

verilen ödevleri zamanında ve istenilen nitelikte yapmak konusunda güçlük çektiği de 

süreç ile ilgili sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmıştır. 

 

Lisansüstü eğitim programları içeriği açısından değerlendirildiğinde, programların 

her kurumun kadrosunda görevli öğretim elemanlarına göre belirlenmesinin bir 

sonucu olarak, programların lisansüstü eğitimde işlevi olamayacak, lisansın devamı 

veya tekrarı niteliğinde derslerle donatılmasına sebep olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte, oluşturulan ders programlarının genel olarak yüzeysel kaldığı 

düşünülmektedir. Programlarda felsefe, müzik eğitimi metotları, araştırma teknikleri, 

istatistik gibi araştırmayı destekleyici derslerin sayılarının arttırılması gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

 

Yurt dışında Lisansüstü alanın Müzik Öğretmenliği adı altında tutulması yerine Müzik 

Eğitimi adı altında yapıldığı görülmektedir. Yapılan alanyazın taramasında da ülkemizde 

müzik eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasının uygun görüldüğünü 

gösterir araştırmalara rastlanmıştır (Kasap, 2006; Eskioğlu, 2007).  



 

Eskioğlu’nun (2007: 465) araştırma sonuçları, yurt dışında müzik eğitimi alanının 

çok çeşitli alt disiplinlere ayrıldığını ortaya koymaktadır. Kanada, Norveç, ABD, 

Avustralya ve Avusturya ülkelerinde “Müzik Eğitimi”, “Müzik Toplulukları 

Yönetimi”, “Müzik Kuramsal Araştırma Alanları”, “Performans Alanları” ve “Diğer” 

alanlar gibi alanlar tanımlandığı görülmektedir. Bu alanlarda da Çalgı Pedagojisi, 

Müzik Eğitimi Kurumları İdare ve Yönetimi, Örgün Müzik Eğitimi, Müzik Okulu Ses 

Eğitimi, Müzik Okulu Çalgı Eğitimi ve benzeri alanlarda çalışmak isteyenler için farklı 

uzmanlaşma seçenekleri bulunduğu ve buna bağlı olarak gerek alanla ilgili gerekse diğer 

alanlarla ilgili çok zengin bir ders çeşitliliği görülmektedir. 

 

Programlarda yer alan derslerin içeriklerinin, genellikle oluşturulmadığı, tanımlarla 

sınırlandırıldığı görülmektedir. Ders içerikleri her öğretim elemanına göre farklılık 

gösterebilir, fakat alanda ortak ölçütler iyi belirlenmelidir. 

 

Lisansüstü düzeyde üretilen araştırmalar açısından; 

 

Lisansüstü düzeyde üretilen araştırmalar içerikleri açısından incelendiğinde 

araştırmacıların konu bulmak bakımından güçlük çektiği, bulunan konuların da bir 

kısır döngü biçiminde birbirinin tekrarı niteliğinde olduğu gözlemlenmiştir. 

Disiplinler arası kurgulanan araştırmalara ihtiyaç vardır. Günümüzde çağdaş müzik 

eğitimindeki gelişmelerin ülkemiz koşullarında müzik eğitimi araştırmalarında 

izlenmediği, bu durumun da tezleri güncellikten uzaklaştırdığı anlaşılmaktadır. Müzik 

öğretmenliğinin gereksinimleri açısından da fazlaca araştırma kurgulanmadığı, nasıl 

bir eğitim izlenebileceği gibi konular üzerinde çok fazla çalışılmadığı görülmektedir. 

 

Müzik öğretmenliği ve müzik sanatı konusunda araştırmalar gerçekleştirilebilmesi 

bakımından farklı görüşler olduğu görülmektedir. Müzik eğitimi bölümlerinde 

gerçekleştirilecek araştırmaların tamamen müzik alanının öğretmenliği ve eğitimi ile 



ilgili boyutta olması gerektiğini düşünen öğretim elemanlarının yanı sıra, müzik 

eğitimi bölümlerinde müzik sanatı ile ilgili araştırmaların da tasarlanması gerektiğini 

düşünen öğretim elemanları mevcuttur.  

 

Öneriler 

 

Doktorada ve yüksek lisansta, yüksek lisansta daha düşük olmak üzere dil barajı 

olması uygundur. ALES ve ÜDS gibi sınavların öğrencilerin muhakeme becerileri ve 

dil becerilerini ölçmesi bakımından katkısının olmadığı düşünülemez. Ancak bu 

sınavların giriş sınavı üzerindeki katsayılarının bilim sınavına ağırlık verilecek 

şekilde düzenlenmesinde fayda görülmektedir. 

 

Lisansüstüne giriş sınav ölçütleri, bilim sınavının içeriği açısından tekrar düşünülmeli 

ve araştırmalarla ilgili sorularla puan katkısı sağlanmalıdır. 

 

Programlar, öğrencilerin istedikleri alanlarda eğitim görebilecekleri şekilde zengin bir 

seçmeli ders yelpazesine sahip olabilmelidir. Bu durum disiplinler arası ilişkilerin 

kolaylıkla kavranmasını ve bu yolla araştırmaların çeşitlenmesini sağlayacaktır. 

 

Araştırma konusu bulmak bakımından öğrencilerin sıkıntı yaşadığı ve danışmanların 

bu konuda çözüm için bizzat kendilerinin araştırma kurguladığı anlaşılmaktadır. 

Bunun sebebi öğrencilerin alanlarında gerçekleştirilen güncel araştırmaları takip 

etmemesi veya incelememesi olabilir. Danışmanların asıl işlevi olan danışma görevini 

yerine getirebilmesi için öğrencilerini daha çok yapılmış araştırmaları ve ilgili 

alanyazını incelemeye yöneltmeleri tavsiye edilmektedir. 

 

Program içeriklerinin yeterliliği, eğitimde önceki basamakların sağladığı donanım ile 

de yakından ilişkilidir. Bu sebeple lisans programının yüksek lisans programına 

destek verecek biçimde ele alınması, aynı yaklaşımla yüksek lisans programının da 



doktoraya basamak oluşturması gerekir. Bu yönüyle programlar arası dikey uyumun 

yeniden gözden geçirilmesinde fayda görülmektedir. 

 

Araştırmaların çoğunun tarama modeli olduğu, buna karşın deneysel yöntemin ise az 

kullanıldığı görülmektedir. Araştırmaların içeriğinde de ileri istatistik teknikler 

kullanılmamakta, genellikle temel istatistik yöntemlerden faydalanılmaktadır. İleri 

istatistik tekniklerden sıklıkla faydalanılmaması bir sıkıntı değildir, fakat ileri 

teknikler kullanılan araştırmalara da önemle ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

 

Araştırmalarda çalgı pedagojisi gibi alanlar üzerinde yoğunlaşması ve bu yolla 

araştırmalardan lisans ve lisansüstü programlara dönütler sağlanmasında fayda 

görülmektedir. 
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