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Öz

Bu ara t rmada, toplum içerisinde farkl sosyal statülere sahip olan bireylerin, sa-
hip olduklar sosyal statülerin müziksel be eni ve tercihlerine olan etkileri incelenmi tir.
Ara t rmadaki veriler, kaynak taramas yap larak ve farkl sosyal statülerdeki bireylere
anket uygulanarak elde edilmi tir. Bireylerin, sosyal statülerine göre müziksel be eni ve
tercihleri ile genel olarak müzik sanat na bak aç lar na yönelik görü leri de erlendirilmi -
tir. Ara t rmada elde edilen veriler do rultusunda sosyal statünün müziksel be eni ve ter-
cihler üzerinde etkili olabilece i sonucuna ula lm t r.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müziksel Be eni, Müziksel Tercih, Sosyal Statü,
Toplum.

THE ROLE OF SOCIAL STATU IN MUSICAL PREFERENCE

Abstract

In this study, it is researched that people who have different social status in the
society and effects of their social status on their music likes and preferences. Datas n this
study were gained by making source research and getting the surveys of the people n
different social status. In this research, likes and preferences of the people who were
conducted survey and their point of views on art of music were evaluated. As a result of the 
datas gained in the research it was understood tjat social status would be effective on
musical like and preferences.

Key Words: Music, Music Like, Music Preference, Social Status, Society

1. Giri

lk insanlardan günümüze kadar bütün uygarl klarda, erdemin, bilgeli in ve
zarafetin kayna say lan müzik, insanlar n sevinç, hüzün, mutluluk, vb. duygular -
n ifade etmesinde de önemli bir araç olmu tur. Müziksel be eni, ki iler ve toplum-
lar aras nda farkl l klar göstermi ve bu sayede farkl türler ve biçimler ortaya ç k-

Bu çal ma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabilim Dal nda tamamlanan
yüksek lisans tezinden üretilmi tir.
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m t r. Müziksel be eninin olu mas nda ki inin sosyal statüsü ve içerisinde ya ad -
toplumun kültürel yap s n n da büyük önemi vard r.

nsanlar n en eski dönemlerde bile gruplar halinde ya ad klar bilinen bir
gerçektir. Toplumsal yap olarak nitelendirilen bu ya ay biçimi farkl sosyal taba-
kala malar beraberinde getirmekte ve bu tabakalar aras ndaki sosyoekonomik
ya am farklar bireylerin müzi e bak aç lar n de i tirebildi i gibi, müziksel
zevklerini ve be enilerini de etkileyebilmektedir.

Müzik, bireyin ve toplumun kültürel yap s n n ayr lmaz bir parças d r. Bi-
reyin do du u andan ölümüne kadar olan süreçte müzik ya am n içindedir ve kar-

l kl etkile im halindedir. Gerek ilkel toplumlarda gerekse geli mi toplumlarda
müzi e baz fonksiyonlar yüklenmi tir. Müzik, bazen dinsel tap nma arac , bazen
e lence, bazen de üzüntü ve ac lar n simgesi haline gelmi tir (Ercan 2006, 2). nsan
ve müzik aras ndaki bu yak n ili ki müzi in hayat m zdaki yerinin ifade edilmesi
aç s ndan oldukça önemlidir.

Konfüçyüs, bu önemi, Bir milletin mutlu ve ahlakl bir ekilde idare edi-
lip edilmedi ini anlamak isterseniz o memleketin müzi ini dinleyiniz. Müzik dev-
let kurar, devlet y kar eklinde ifade etmi tir ( çli 1988, 221 222).

Müzi in insan ya ant s ndaki bu kadar kapsaml ve derin etkileri, onun ka-
litesi konusunu da tabii ki önemli k lmaktad r. Bu kadar çok i levi olan (Bireysel,
toplumsal, e itsel, kültürel ve ekonomik) bir olgunun daha kaliteliye yönlendiril-
mesi herkesi ilgilendiren ciddi bir durumdur ( enocak 2005, 278).

nsan n sosyalle mesi çok karma k bir süreçtir. Bu süreç bireyin müziksel
be enisinin olu umuna etki edebilmektedir. nsan, etraf nda bulunanlar n, her gün
kar la t say s z olaylar n ve ki ilerin, içinde bulundu u sosyal-ekonomik-
kültürel ko ullar n, gelenek, töre, kanun, fiziksel çevre ve saymakla bitmeyen daha
pek çok etkenin etkisindedir. Sosyalle me, insan yavrusunun toplumun bir üyesi
haline gelmesidir. Büyümekte olan çocuk, etraf ndakilerle etkile im sonucu onla-
r nkilere benzer davran lar geli tirecektir. Böylece ailesinin, akraba ve kom uluk
düzeyinin, ehrinin, köyünün ve nihayetinde ulusunun bir parças oldu unu ö re-
necektir (Ka tç ba 1998, 245).

Sosyal statü, k saca bireyin toplum içerisinde sahip oldu u yeri ve konu-
mudur. Sosyal statü iki ana ba l kta incelenebilir.

1- Do u tan kazan lan ve de i tirilmesi imkâns z olan statüler; Cinsiyet, ya ,
ulus, rk gibi,

2- Sonradan kazan lan de i tirilebilir statüler; Bireyin ya am içerisinde kendi
ki isel çabalar , e itim, ö retim ve yetenek gibi faktörleri kullanarak elde
etti i birtak m sosyal statülerdir. Ö retmen, doktor, avukat gibi mesleki
statüler gibi. 
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Ekonomik güçleri birbirine yak n, ya am biçimleri benzerlikler gösteren,
kendilerini ayn durumda gören insanlar n olu turdu u topluluklar sosyal s n f
olarak adland rabiliriz. Sosyal s n f, ilk ilkel ya am biçimleri haricinde tarihteki
tüm toplumlarda olu umu gözlenen tarihsel bir olgudur. Efendi- köle, burjuva- i çi,
vb. gibi çe itli ekillerde her tarihsel dönemde görülmü tür. Toplumlar n sosyal
s n flar incelendi inde ayn sosyal s n fa sahip bireylerin müziksel be enilerinin
genel olarak ortak özellikler sergiledi i görülmektedir.

Müzi in bir ülkedeki insanlar n ya ay lar n ve özellikle de yönetili lerini
yans tt n , uygun bir müzik e itimi ile gerek bireylerin gerekse toplumun e itile-
bilece i daha ilk ça da uzak ve yak n do ulu dü ünürlerden ba layarak yüzy llar
boyunca pek çok dü ünür taraf ndan vurgulanm t r (Oransay 1988, 18).

Ya an lan co rafya ve onunla ilgili folklorik özellikler, e itsel faktörler,
sosyal çevre, medya ve müzik teknolojisi ile olan etkile imler sonucu ki inin ya-
am na kat lan çe itli müzikler, bu müziklerin yarat c lar , seslendirici ve yorumla-

y c lar zaman içinde onun duygu, dü ünce, be eni ve beceri birikimlerini etkile-
mekte ve müziksel gereksinimlerini kar lamaktad r (Çevik; Cafo lu; Sa er 2002,
471).

Aristo, Politika adl yap t nda, faydal ya da zorunlu oldu u için de il,
yüksek ve özgür ki ilere yara t için müzik e itimine, özgür insanlar n e itimin-
de yer verilmesini istemi tir (Oskay 2001, 11). O zaman n artlar na göre faydalar
henüz anla lmayan müzik, bir sosyal konum belirteci olarak dü ünülmü hatta
insanlar n sosyal statülerine göre müzik zevklerinin geli mesi için çaba sarf edil-
mi tir.

Bu konuda yap lan aç klama ve sözlerin tümünde ortak olarak sosyal statü
ve müzik aras nda bir ili ki oldu unun belirtildi i ku kusuz dikkat çekici ve önem-
lidir. nsanlar n müzik dinleme biçimi ve müziksel be enisi sosyal statüsü ile çok
yak n bir ili ki içerisindedir. Bu ili ki, ço u zaman ki inin sosyal ve ekonomik
durumunu ortaya ç karacak kadar belirgin olabilir.

1.1 Problem Durumu

Toplum içerisinde farkl sosyal statülere sahip olan insanlar n, içerisinde
bulunduklar sosyal s n f ya da statülere göre müziksel be enilerinin neler oldu u-
nu incelemeye yönelik yap lan bu ara t rman n problem cümlesi Sosyal statünün
müziksel be eniye etkileri nelerdir? olarak belirlenmi tir.

1.2. Amaç

Bu ara t rman n amac , bireylerin meslek, e itim ve gelir durumlar gibi
faktörler nedeni ile sahip olduklar sosyal statülerinin, müziksel be enilerine etkile-
rini incelenmek ve genel bir de erlendirmesi yap larak söz konusu sosyal statü
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etkilerinin ele al narak hangi oranda müziksel be eniye etki etmekte oldu unun
tespit edilmesidir.

1.3. Önem

Bu ara t rma, sosyal statülerin büyük önem ta d ülkemizde söz konusu
sosyal statülerin müziksel be eniye etkilerinin incelenmesine olanak sa lamas ,
toplum içerisinde daha çok ekonomik ve sosyal güçlüklerin bireylerin dinledi i
müzik türlerine olumsuz etkilerini ortaya ç karmas , bunlar hakk nda bilgi vererek
çe itli çözüm önerileri sunmas ve bu alanda yap lacak olan bundan sonraki çal -
malara da k tutmas bak m ndan önem ta maktad r.

1.4. Say lt lar

Bu ara t rma;

1. Ayn sosyal statüde ya ayan insanlar n genel müzik be eni yap lar n n be-
zerlik gösterdi i,

2. Belirlenen ara t rma yönteminin ara t rman n amac na, konusuna ve prob-
lem çözümüne uygun oldu u,

3. Ara t rmada kullan lan veri toplama araçlar ve tekniklerin ara t rma için
gerekli bilgilere ula mak ad na yeterli nitelikte oldu u,

4. Örneklem grubunu olu turan Malatya ilindeki farkl sosyal ya am bölgele-
rinde ya ayan bireylerin konuya yönelik görü lerinin do ru oldu u ve gün-
cel durumu yans tt ,

say lt lar na dayanarak gerçekle tirilmi tir

1.5. Yöntem

1.5.1. Ara t rma Modeli

Ara t rmada, sosyal statü ile müzik ili kisi ve bu iki faktörün birbirlerine
etkileri incelenmi tir. Bu incelemelerin, söz konusu farkl statülerdeki bireyler
üzerinde yap lmas nedeni ile ara t rma betimsel nitelik ta maktad r. Bireylerin
sosyal statü farkl l klar n n müziksel be eni üzerindeki etkilerine yönelik verilerin
toplanmas nda anket tekni inden faydalan lm t r.

1.5.2. Evren ve Örneklem 

Ara t rman n evrenini Malatya ilinde, her düzeydeki sosyoekonomik farkl -
l klar gösteren ya am bölgeleri ve farkl meslek, e itim, gelir vb. özelliklerdeki
bireyler, örneklemini ise farkl ya , meslek, e itim ve gelir düzeylerindeki 385
örneklem olu turmaktad r.
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1.5.3. S n rl l klar

Ara t rma; Malatya ilinde, farkl sosyoekonomik ya am bölgelerinde ya a-
yan farkl sosyal tabakalara sahip olan bireyler ile, ülkemizin di er yerle im bölge-
lerinden gelerek Malatya ili kamu kurum ve kurulu lar ya da özel sektör i letmele-
rinde görev alan çal anlar ve e itim durumlar nedeni ile Malatya da bulunan bi-
reyler ile s n rland r lm t r.

1.5.4. Verilerin Toplanmas

Verilerin toplanmas a amas nda, ara t rma konusunun temellerini meyda-
na getiren gerekli literatür bilgileri Türkçe, yabanc kaynaklar ve ileti im ortamla-
r ndan belgesel tarama yöntemi ile elde edilmi tir. Sosyal statü s n flar n n olu tu-
rulmas ndaki bilgiler ve sosyal statü farkl l klar n n müziksel be eni üzerindeki
etkileri örneklem grubuna uygulanan anket ile elde edilmi tir.

Örneklemler, e itim, gelir, meslek ve aile yap s faktörleri göz önüne al na-
rak alt, orta ve üst olarak tabakalara ayr lm t r. Bu i lem s ras nda ki ilerin özellik-
lerinin ait olduklar tabakalara büyük oranda uyum sa lamalar na özen gösterilmi -
tir.

Anket sorular , ara t rmac taraf ndan örneklemde yer alan bireylere elden
uygulanm ve toplanm t r.

1.5.5. Verilerin Çözümlenmesi

Verilerin çözümlenmesi a amas nda SPSS istatistik ve analiz program kul-
lan lm t r. Verilerin de erlendirilmesi i lemlerinde frekans (fr) ve yüzde (%) oran
de erleri dikkate al nm t r.

2. BULGULAR

Bu bölümde, anket sonuçlar do rultusunda sosyal statünün bireylerin mü-
ziksel be enilerine olan etkileri incelenmi tir. Ara t rmada anket yöntemi kulla-
n lm , elde dilen veriler SPSS istatistik program yard m yla analiz edilmi tir.
Genç bireylerin görsel ö elere dayal popüler müzikleri tercih etmesi, gelir ve e i-
tim seviyesi dü ük bireylerin Arabesk Müzi e yönelme e iliminde olmas , ileri ya
seviyesindeki bireylerin daha çok geleneksel müziklerden zevk almas ve benzer
sosyoekonomik yap ya sahip bireylerin benzer müziksel be eni e ilimleri sergile-
mesi genellik ve ço unlukla elde edilen bulgulardan baz lar d r.

Anket sonuçlar do rultusunda elde edilen di er bulgular a a da tablolar
halinde çe itli veri guruplar yla incelenmektedir.
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Tablo 1. Günlük Hayat n zda Müzik Dinlemeye Zaman Ay r r m s n z? Sorusuna
Bireylerin Yan tlar

Tablo 1 e göre alt tabakada, her gün belirli saatlerde müzik dinledi ini
belirtenler % 10 oran nda iken, orta tabakada % 36,5 oran na ve üst tabakada %
47,8 oran na yükselmektedir. Alt tabakada neredeyse tüm gün müzik dinlerim
yan t n verenler % 33,3 oran nda iken, orta tabakada % 12,2 oran na ve üst taba-
kada % 10,4 oran na dü mektedir.

Buna göre, üst tabakadaki bireylerin günlük hayatlar nda düzenli olarak
müzik dinlemek için zaman ay rd ve bunun alt tabakaya do ru inildikçe azalma
ve düzensiz bir hal alma e ilimi gösterdi i söylenebilir.

Buna kar müzik dilemeye zaman ay rmad n belirten bireylerin say s
da alt tabakada % 16,7 iken üst tabakada % 7,5 olarak kar m za ç kmaktad r. An-
ket verilerine göre sosyal s n f yükseldikçe günlük hayatta müzik dinlemeye zaman
ay rma oran da yükselmekte ve müzik dinlemek için ayr lan süre daha düzenli bir
biçim almaktad r.
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Tablo 2. Müzik Dinleme Amac n z Nedir? Sorusuna Alt Tabaka Bireylerin Yan tlar

Tablo 2 de alt tabaka bireylerin müzik kültürü kazanmak seçene ini hiç
kullanmamas dikkat çekicidir. Tablo incelendi inde, orta tabaka bireylerin din-
lenmek amac ile müzik dinledi ini belirtmesi orta tabakadaki bireylerin müzik ile
günlük hayat n ya da çal ma hayat n n yorgunlu undan bir an olsun uzakla mak
için müzik dinledikleri görülmektedir.

Örneklem grubunu olu turan üst tabaka bireylerin müzik dinleme amac -
n z nedir sorusuna % 22,4 oran nda müzik kültürü kazanmak ve % 3 oran nda
amac m yok yan t vermesi dikkat çekicidir. Tablolar incelendi inde örneklem

grubunu olu turan bireylerin müzik dinleme amac n z nedir sorusuna alt tabaka
bireyler % 30 oran nda dinlenme yan t verirken, bu orta tabakada % 54,8 ve üst
tabakada % 59,7 oran nda belirlenmi tir. Buna z t olarak amac m yok yan t alt
tabakada % 30 iken orta tabakada bu oran % 6,1 ve üst tabakada % 3 olarak belir-
lenmi tir.

Bu tabloda en çok dikkati çeken husus, üst tabakada % 22,4 olarak belirle-
nen müzik kültürü kazanmak yan t , orta tabakada % 10,4 oran na ve alt tabakada
% 0 oran na dü mektedir. Bu oranlar do rultusunda alt tabakan n amaçs zca müzik
dinleme e iliminde oldu u ve bu oran n üst tabakalara ç kt kça azalarak daha çok
müzik kültürü kazanmak  biçimine dönü tü ü söylenebilir.
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Tablo 3. Dinledi iniz Müzik Türünü Seçerken En Çok Neye Dikkat Edersiniz? Sorusu-
na Bireylerin Yan tlar

Tablo 3 de örneklem grubunu olu turan alt tabaka bireylerin dinledi i mü-
zi i seçerken melodisine ve sanatsal de erine göre seçim yapmamas dikkat
çekicidir. Örneklem grubunu olu turan alt tabaka bireylerin % 63,3 oran nda söy-
leyene göre müzik dinledikleri gözlenirken, bu orta tabaka bireylerde daha dengeli
ve hemen her alanda e it seviyeye yak n bir duruma gelmektedir. Üst tabaka birey-
lerin yan tlar nda popüler olmas seçene ine yer vermeyerek özellikle sanatsal
de erine ve melodisine göre seçim yapmas dikkat edilmesi gereken bir nokta-
d r. Alt tabakan n söyleyene, orta tabakan n sözlerine ve üst tabakan n da daha çok
melodisi ve sanatsal de erine göre müzik tercihi yapt klar görülmektedir.
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Tablo 4. Ayl k Gelirinizden Sanatsal Faaliyetlere Para Ay r yor musunuz? Sorusuna
Bireylerin Yan tlar

Tablo 4 de örneklem grubunu olu turan bireylerden alt tabakada olanlar n
büyük ço unlukla sanatsal faaliyetler için para ay rmad n belirtti ini görmekte-
yiz. Orta tabakada çok az bir miktar yan t gelmekte ve bireylerin e itim ve gelir
seviyesindeki art sanatsal faaliyetler için para ay rmak yönünde paralellik gös-
termektedir. Üst tabaka bireylerin % 64,2 oran ndaki büyük bölümü sanatsal faali-
yetlere bütçe ay rmakta olup, %10,4 oran nda para ay rma gere i duymad n be-
lirten birey bulunmaktad r. Bu daha çok ekonomik durumu iyi olmakla birlikte
e itim durumu yetersiz bireylerde ortaya ç kmaktad r.
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Tablo 5. Günlük Hayat n zda Konser Faaliyetlerine Kat lmak çin Zaman Ay r yor mu-
sunuz? Sorusuna Bireylerin Yan tlar

Tablo 5 te örneklem grubunu olu turan bireylerden alt tabakada olanlar n
konser benzeri müziksel faaliyetlere neredeyse hiç zaman ay rmad görülmekte-
dir. % 40 oran nda birey buna gerek duymad n belirtirken % 36,4 oran nda bi-
reyde istedi i halde ekonomik nedenlerden dolay bu faaliyetlere kat lamad n
belirtmi tir.

Orta tabakada konser faaliyetlerine gerek duymayan birey oran alt tabaka-
ya göre azalarak % 10,4 oran na dü mektedir. Üst tabaka bireylerin bu konuya ilgi
duydu u fakat zamanlar n n yetersiz oldu u görülmektedir. % 37,3 oran nda birey
istedi i halde zaman n n yetersiz oldu unu belirtirken, % 37,3 oran nda birey de
arada s rada konserleri takip etti ini belirtmektedir. Üst tabakada yer alan bireyle-
rin % 17,9 oran nda ilgi alan ndaki tüm konserleri takip etti i görülmekte, bu oran
orta tabakada % 13,9 a alt tabakada ise % 3,3 e dü mektedir.
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Tablo 6. Müziksel Be eniniz Çevrenizdeki Kimselerle Benzer Özellikler Gösteriyor
mu? Sorusuna Bireylerin Yan tlar

Tablo 6 incelendi inde alt tabaka bireylerin hay r yan t n n fazlal dik-
kat çekerken, üst ve orta tabakadaki bireylerin çevrelerindeki ki ilerle müziksel
be enilerinin benzerlik gösterdi ini ifade eden birey say s nda da art gözlenmek-
tedir. Örneklem grubunu olu turan bireylerin yan tlar do rultusunda sosyal ve
ekonomi yönden benzer özellikler sergileyen bireylerin müziksel be enilerinde
benzerlikler oldu u baz lar ve ço u ile söylenebilir.
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Tablo 7. Müzik Dinleme Arac Olarak En Çok Hangisini Kullan yorsunuz? Sorusuna
Alt Tabaka Bireylerin Yan tlar

Tablo 7 incelendi inde en dikkat çekici yönün, alt tabakadaki bireylerin
müzik dinleme arac olarak % 80 oran nda radyo ve televizyonu seçmesi ve bu
oran n orta tabakada % 33 oran na ve üst tabakada % 23,9 oran na dü mesi olarak
gösterilebilir. Bu oranlar do rultusunda müziksel faaliyetlere ekonomik olarak
kat lamayan alt tabaka mensuplar en yayg n ve ekonomik müzik dinleme arac
olan radyo ve televizyonu kulland söylenebilir. Bu oran n üst s n flarda daha çok
CD çalar ya da bilgisayar seçeneklerine dönü mesi ekonomik yönden bireylerin
daha fazla imkâna sahip olmas olarak aç klanabilir.

Üst tabakada tüm müzik dinleme araçlar ndan yararlananlar n oran % 29,9
olarak kar m za ç kmakta ve bu oran orta tabakada % 24,8 olarak görülmektedir.
Alt tabakan n tüm bu müzik dinleme araçlar ndan yararlanan bireylerinin anket
sonuçlar na göre oran % 0 olarak kar m za ç kmaktad r. Bu dü ü ün sebebi, eko-
nomik nedenlere dayand r labilir.
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Tablo 8. En Çok Dinledi iniz Müzik Türü Sorusuna Bireylerin Yan tlar

Tablo 8, incelendi inde Türk halk müzi inin tüm tabakalardaki bireyler ta-
raf ndan en çok dinlenen müzik olarak belirtildi i görülmektedir. Bunu yan nda alt
tabakada en çok Arabesk Müzik dinleyenlerin % 28,3 oran nda olmas dikkat çeki-
cidir. Alt tabaka bireyler üzerinde uygulanan anketlerde, müzik kültürü zay f olan
bireylerin Arabesk Müzik sanatç lar n G.T.H.M (Geleneksel Türk Halk Müzi i)
sanatç s olarak alg lad klar gözlemlenmi tir. Bu sonuca, alt tabaka mensubu bi-
reylerin en be endi iniz müzik türü sorusunu G.T.H.M. olarak i aretlemelerine
kar n, en be endi iniz ses sanatç sorusunda Arabesk Müzik sanatç lar n seç-
memelerinden ula lm t r. Bu sonuç, alt tabaka bireylerin müzik kültüründen ve
e itiminden yoksun olmas ndan kaynaklanmaktad r.

Alt tabaka bayan bireyler Pop Müzik dinledi ini belirtmekle birlikte bu
oran % 13,3 lerde kalmaktad r. Orta tabaka bireylerde popüler müzikler daha bü-
yük bir oranda kar m za ç kmaktad r. Türkçe Pop % 21,7 ve Türkçe Rock %7,8
oran nda dinlenmekte olup genel olarak gençlerin popüler müzi i tercih etti i belir-
lenmi orta ya ve üzeri bireylerin daha çok G.T.S.M. (Geleneksel Türk Sanat Mü-
zi i) dinleme e iliminde oldu u belirlenmi tir. Orta tabakada dini içerikli müzik
dinleme oran alt tabakaya göre dü ü göstermektedir. Üst tabaka bireylerin anket
yan tlar ndaki en önemli nokta, G.T.S.M. oran ndaki büyük art t r. Osmanl sara-
y ndan gelen ve daha çok üst tabakadaki soylular n müzi i olarak bilinen G.T.S.M.
anket yan tlar do rultusunda günümüzde de benzer bir dinleyici kitlesine sahiptir.
Üst tabakada Arabesk Müzik için en çok dinledi im müzik yan t n verenler % 3
oran na kadar dü mektedir. Üst Tabakada Caz Müzik ve Klasik Bat Müzi i dinle-
yenlerin oran nda ise art gözlenmi tir. Alt tabakada neredeyse hiç tercih edilme-
yen Yabanc Pop, Klasik Bat Müzi i ve Caz Müzik üst tabakada yakla k olarak
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toplam % 25 oran ndad r. Bu de i iklik sosyal ve kültürel nedenlerden kaynaklan-
d gibi, ekonomik nedenlerden de kaynaklanmaktad r.

Tablo 9. En Çok Dinledi iniz Müzik Türü  Sorusuna 0 20 Ya Aras Bireylerin Yan tlar

Tablo 9 da özellikle alt tabaka gençlerinin En çok dinledi iniz müzik tü-
rü sorusuna % 57,1 oran nda Arabesk Müzik yan t vermesi dikkat çekicidir. Alt
tabaka gençlerinin Arabesk Müzi e yönlenmelerinde en önemli etken toplum içeri-
sindeki sosyal ve ekonomik artlar ndan do an memnuniyetsizlik olarak aç klana-
bilir. Bu özellikle erkek bireylerde daha etkilidir. Popüler müzik dinleyen 20 ya
alt alt tabaka bireyler genellikle bayan dinleyicilerden olu maktad r.

Orta tabaka 20 ya ve alt bireyler daha çok popüler müzikler dinlemeyi
tercih etmektedir. % 52,9 oran nda Türkçe Rock ve Türkçe Pop Müzik dinledi ini
belirten birey orta tabaka gençli inin daha çok Türkçe sözlü popüler müzikleri
tercih etti ini göstermektedir. Bu tabakada Arabesk Müzik dinleyen bireylerin
say lar nda büyük dü ü gözlenmektedir.

Üst tabaka bireylerde en çok Türkçe Rock Müzik dinledi ini belirten birey
say s ndaki art % 42,9 ile dikkat çekicidir. Bu tabakada dikkat çeken bir di er
hususda, di er tabakalara göre en çok yabanc sözlü popüler müziklerin dinlenmesi
oran ndaki art t r. Anket sonuçlar do rultusunda üst tabaka mensubu gençlerde
geleneksel müziklerimize kar bir ilgisizlik oldu u görülmektedir.
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Tablo 10. En Çok Dinledi iniz Müzik Türü Sorusuna 50 Ya ve Üzeri Bireylerin Yan t-
lar

Tablo 10 a bak ld nda alt tabaka bireylerin, en çok dinledi iniz müzik tü-
rü sorusuna daha çok G.T.H.M. yan t verdikleri görülmektedir. Bu seçim orta taba-
kadaki bireylerde biraz dü ü göstererek devam etmekte olup G.T.S.M. ikinci s ra-
y almaktad r. Üst tabaka bireyler de ise en büyük oran G.T.S.M. olarak kar m za
ç kmaktad r. Üst tabakadaki bir di er önemli durumda Popüler Müzik, Klasik Bat
Müzi i ve Caz Müzi i nin en çok dinlenilen müzik türleri aras nda yerini almas -
d r.
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Tablo 11. En Çok Dinledi iniz Müzik Türü Sorusuna Bireylerin Cinsiyetlerine Göre
Yan tlar

Tablo 11, incelendi inde erkek bireylerin daha çok G.T.H.M ve Arabesk
Müzik dinleme e iliminde oldu u gözlemlenirken bayan bireylerin % 31,3 oran n-
da Türkçe Pop Müzik yan t n n verilmi olmas dikkat çekicidir. Bayan bireylerde
G.T.H.M ve Arabesk Müzik dinleme oran nda dü ü gözlenmektedir. Bu oranlar
dikkate al nd nda bayan bireylerin daha çok popüler müzikleri tercih etti i buna
kar erkek bireylerinde genellikle G.T.H.M. ve Arabesk Müzik tercih etti i ince-
leme sonucunda ortaya ç kmaktad r.

Tablo 12. En Çok Dinledi iniz Müzik Türü Sorusuna E itim Seviyesi Yüksek ve Dü-
ük Bireylerin Yan tlar
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Tablo 12 de örneklem grubunu olu turan bireylerin yan tlar incelendi in-
de, e itim seviyesi dü ük bireylerin % 34 oran nda en çok Arabesk Müzik dinledi-

ini, e itim seviyesi yüksek bireylerde ise bu oran n % 21,8 oran nda G.T.S.M. ye
kayd n , G.T.H.M. nin ise her iki birey grubunda da tercih edildi i görülmekte-
dir.

3. SONUÇ ve ÖNER LER

3. 1. Sonuçlar

Yap lan ara t rmada;

-Müziksel be eninin insanlar n e itim durumlar na göre de i iklikler gös-
terdi i, e itim seviyesi yüksek bireylerin daha çok eserlerin sanatsal de eri ve me-
lodik yap s na, e itim seviyesi dü ük bireylerin ise popüler olmas ve sözlerine
dikkat etti i, müzik dinleme araçlar n n sosyal tabakalara göre de i iklik gösterdi-

i, radyo ve televizyon gibi kitle ileti im araçlar n n alt tabakada yayg n olarak
kullan lmas na kar n, orta ve üst tabakalarda CD çalar ya da bilgisayar destekli
araçlar n tercih edildi i,

-Be enilen müzik türünün bireyin ya ad sosyal çevredeki di er bireyler-
le benzer özellikler sergiledi i ve bireylerin, içerisinde bulunduklar tabakan n
genel müzik e ilimine yak n müziksel be enilere sahip oldu u,

-Bireylerin TV ve radyo gibi kitle ileti im araçlar n n toplumdaki müzik
be enisi ve tercihlerine büyük etkisi oldu u görü ünde birle ti i, özellikle ekono-
mik yönden zay f alt tabakadaki bireylerin en çok bu yolla müzik dinleme ihtiyac -
n kar layabildi i,

-G.T.H.M nin halk n tüm tabakalar nda vazgeçilmez bir tür olarak kar m -
za ç kt , bunun yan nda di er türlerin, ki ilerin e itim, meslek, ya ve di er özel-
liklerine göre farkl l klar gösterdi i,

-Müziksel be eninin ya lara göre de i im gösterdi i ve özellikle genç ya -
taki bireylerin popüler ve görsel ö elere dayal müzikleri, buna kar n ileri yeti kin
bireylerin ise daha çok geleneksel müzikleri tercih etti i, bayan bireylerin Popüler
Müzi i, erkek bireylerin ise alt tabakada Arabesk Müzik olmakla beraber orta ve
üst tabakada geleneksel müzikleri tercih etti i,

-G.T.S.M. dinleyicilerinin daha çok e itim seviyesi ve ya am standard
yüksek bireylerden olu tu u, bunun yan nda alt tabakadaki bireylerin G.T.S.M ni
yeterince tan mad ve daha çok G.T.H.M. ni tercih etti i, Popüler Müzik dinleyi-
cilerinin daha çok orta ve üst tabaka mensubu genç bireylerden olu tu u, alt tabaka
mensubu gençlerin daha çok Arabesk Müzi i tercih etti i,

-Sosyal s n f yükseldikçe müzik dinlemek için ayr lan sürenin daha düzenli
bir biçim ald , alt tabakan n amaçs zca müzik dinleme e iliminde oldu u ve bu
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oran n üst tabakalarda müzik kültürü kazanmak biçimine dönü tü ü, sonuçlar na
ula lm t r.

Ara t rma sonuçlar do rultusunda geli tirilen çözüm önerileri a a da be-
lirtilmektedir:

-Müziksel be enide daha seçici ve nitelikli müzik eserleri dinleyen bireyle-
rin e itim seviyesi yüksek ve belirli bir müzik kültürüne sahip ki ilerden olu tu u
dikkate al narak; Ülkemizdeki bireylerin e itim seviyesi yükseltilerek tüm yurda
yay lmal , müzik e itimi için ayr lm olan ders saatleri artt r larak tüm e itim se-
viyelerinde uygulanmal d r.

3. 2. Öneriler

-Özellikle genç ya lardaki dinleyicilerin G.T.H.M. ve G.T.S.M. gibi gele-
neksel müziklerimizi tan mas ve bunlardan zevk alabilmesi, milli müzik kültürü-
müzün gelece i aç s ndan çok önemlidir. Bu konuda müzik e itimcilerine dü en
görev, gençlerimize G.T.H.M. ve G.T.S.M. nin tan t lmas ve sevdirilmesidir.

-Toplum içerisindeki bireylerin müziksel be enileri sahip olduklar sosyal
statüye göre yön bulmaktad r. Bireyler kendi sosyal tabakalar n n genel tercihi
d ndaki müzik türleri hakk nda bilgilendirilmelidir.

-Ekonomik yetersizlikler nedeni ile müziksel faaliyetlere istedi i halde ka-
t lamayan alt ve orta tabaka bireylerinde kat l m n sa layacak ücretsiz konserler ve 
müzik e itimi çal malar , ilgili resmi kurumlar ve sivil toplum kurulu lar taraf n-
dan desteklenmelidir. Bu tür faaliyetlere kat lman n ne gibi kazan mlar sa layaca
konusunda bireyler bilinçlendirilmelidir.

-Ülkemizde daha çok dinlenen sözlü müzik eserlerinin yan nda, sözsüz
müzik eserlerinin de dinlenmesi te vik edilmelidir. Müzik eserlerinde sadece söz
de il, müzik unsuru da dikkate al nmal d r.

-Bayan bireylerin erkek bireylere oranla daha fazla müzik dinlemesi evde
geçirilen zamanla orant l d r. ya ant s nda daha fazla erkeklerin yo unla t
ülkemizde, i yerlerinde de müzik dinleyebilme imkânlar sunulmal d r.

-Sosyal statünün bireylerin müzik be enisine etkisi kaç n lmaz bir gerçek-
tir. Bu etkinin azalt lmas ve tüm toplum bireylerinin, nitelikli bir müzik kültürüne
sahip olmas istikrarl ve tüm toplum tabakalar na ula abilen müzik e itimi politi-
kalar ile mümkündür.
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