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ÖZET 

 
 Kadın müzik öğretmenlerinin sahne deneyimi alanına yönelik düşüncelerinden yola çıkılarak sahne 
performansları açısından ne gibi sorunların var olduğunun, kadının sahne performansı konusunda özellikle 
çalgısıyla ne tür etkinliklerde bulunduğunun veya neden bulunamadığının tespit edilebilmesi için nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan anket çalışması yapılmıştır. Bu amaçla ülkemizde görev yapan 54 kadın müzik 
öğretmenine anket uygulanmıştır.  Anketin sonucunda elde edilen verilerin SPSS v.17 programında frekans ve 
yüzde analizleri yapılmıştır. Elde edilen veriler ayrıntılı olarak incelenerek konu ile ilgili yorum ve görüşler 
ortaya konulmuştur. Çalışmanın kuramsal bölümünde ise kaynak taraması yapılarak araştırmanın kuramsal 
temeli zenginleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda kadın müzik öğretmenlerinin sahne konusunda kaygılarının 
olduğu, sahne deneyimine çalıştığı bölgedeki toplumsal ve kültürel yapının etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
Kadın olmanın gerektirdiği bazı sorumluluklar doğrultusunda kendilerini geliştirmelerinin daha yavaş ve zaman 
alıcı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Sahne deneyimi konusunda erkeklerin kadınlara kıyasla daha baskın 
olduğunun da tespit edilmiştir. Bu çalışmada mezun olunan okullarda alınan çalgı performansına yönelik 
derslerin bireyleri mesleki ya da özel sahne deneyimlerine yetiştirme açısından zayıf olduğu görülmektedir. 
 
 Anahtar Kelimeler:  Kadın, müzik öğretmeni, çalgı, performans, sahne, deneyim, eğitim. 

 
AN EVALUATĠON ON THE STAGE EXPERIENCES OF  

WOMEN MUSIC TEACHERS 
 

ABSTRACT 
 

 In this study, starting off women music teachers thoughts about stage performance fields, what kind of 
problems that they have from the point of stage performances, one of the qualitative research method’s that 
survey study is made to determine for the women’s stage performances about –especially- with her musical 
instrument, what sort of activities that they attend or why they don't attend this activities. For this purpose, 
survey is applied to 54 woman music teachers who served our country. In result of survey, frequency and 
percentage analysises of obtained datas is made with SPSS v.17 programme. The resulting datas are analyzed 
with detailed, views about this subject are introduced. In case of the theoretic part of study, theoretic basic of the 
research is enriched with doing literature review. Result of study, the woman music teachers have apprehensions 
about stage experiences, social and cultural structure of working areas are effect to the stage performance to 
determine. It reached the conclusion that self improvement is slower and more time consuming in the direction 
of some responsibilities required to be a woman. In this study, to be seen the lessons about instruments 
performance which are learned from graduated universities; determine to be weak that raise to individuals to the 
their vocational or special stage experiences.  

 
Keywords: Woman, music teacher, instrument, performance, stage, experience, education. 

 
 
GĠRĠġ 
 
 Ülkemizde çalgı eğitimi verilen programlardan birisi eğitim fakültelerinin güzel sanatlar 
eğitimi bölümü müzik öğretmenliği programıdır. Öğretmen modeli olarak öğrencilerin eğitim aldığı bu 
programlarda 8 yarıyıllık eğitim sürecinde çalgı eğitimi dersleri de verilmektedir. Bireysel çalgı 
eğitimi adı altında verilen derslerin içeriği bölümlerde var olan öğrenci potansiyeli ve öğretim elemanı 
dağılımları doğrultusunda değişebilmektedir farklılaşabilmektedir. Keman, gitar,  çello, viyola, 
kontrbas, flüt, bağlama gibi derslerin okutulmasının yanı sıra ana çalgı kapsamında şan eğitimi de 
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verilmektedir. Çalgı eğitimi, bu programlarda öncelikli olarak öğretmenlik mesleği sürecinde ve 
ikincil olarak da özel yaşam alanlarında sahne deneyimleri konusunda yaşanılacak durumlarda çalgı 
kullanımına yöneliktir. Bu anlamda çalgı dersleri öğretmen adayları açısından önemli bir hale 
gelmektedir. Çünkü programda okuyan öğrenciler bu bölümlerde bir yandan öğretmen olmanın 
gereksinimlerini kazanabilmek amacıyla programın teorik eğitim sürecinden geçerken diğer yandan 
müzik eğitiminin çalgısal anlamda da ne derecede önemli olduğuna dair bilgileri öğrenmektedir. 
Özellikle de sahne deneyimi açısından düşünüldüğünde bir müzik öğretmeninin temel vizyonunu 
icracı olduğu çalgısı oluşturur genellemesine varılabilir. oplumsal açıdan baktığımızda müzik 
öğretmeninin görevi notaları ya da şarkıları sınıf içerisinde uygulayarak sadece teorik bir müzik 
eğitimi vermek değildir. eri geldiğinde çeşitli etkinliklerde sahne alıp -çalgısıyla veya şefliğiyle- 
icracı olarak da kendisini göstermesi de gereklidir. üzik öğretmeni, eğitim faaliyetlerinin ve okul 
çalışma saatlerinin haricinde çalgı ile çeşitli etkinliklerde de bulunabilmektedir.  Bu faaliyet türleri 
hobi, eğitim ya da ek gelir amaçlı düşünülebilir. Bu düşünceler doğrultusunda çalışmada özellikle 
kadın müzik öğretmenlerinin bu konuda ne gibi durumlar içinde yer aldığına dair bir inceleme 
yapılmıştır. kullarda okutulan çalgı eğitimi dersleri dışında özel ilgi gerektiren bir alan olan 
bireylerin sahne deneyimlerine  yönelik dört yıllık bir lisans programında ne derecede kazanımlar 
elde edebileceğinin düşündürücülüğüne de değinilmiştir. Kadın müzik öğretmeni adaylarının bu 
konuda ne gibi durumlar içerisinde bulunduğu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu anlamda 54 
kadın müzik öğretmenine uygulanan bir anket ile görüşler alınmıştır. Alınan bu görüşler S SS 
programında analiz edilerek frekans ve yüzde değerleri incelenerek ortaya konulan çıkarımlara yönelik 
sonuçlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.  
 
Amaç 
 
 Bu çalışmada kadın müzik öğretmenlerinin sahne deneyimleri araştırılarak ne gibi durumların 
var olduğunun tespitinin yapılması amaçlanmıştır. 
 
Yöntem 
  
 Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla 54 kadın 
müzik öğretmenine anket çalışması uygulanarak elde edilen veriler S SS v.17 programı ile analiz 
edilmiştir. Çalışmanın kuramsal kısmında kaynak taraması yapılarak konu ile ilgili araştırmanın 
kuramsal temeli zenginleştirilmiştir.  
 
Evren ve Örneklem 
 
 Çalışmanın evrenini ülkemizde görev yapan kadın müzik öğretmenleri örneklem grubunu ise 
anket uygulanan 54 kadın müzik öğretmeni oluşmaktadır.  
 
 
Sınırlılıklar ve Sa ıltılar 
  
 Çalışma ankete katılan EB okullarında görev yapmakta olan 54 kadın müzik öğretmeni ile 
sınırlıdır. Bu anlamda çalışmanın örneklem grubunun çalışmanın sonuçlarına ışık tutması bakımından 
yeterli olduğu varsayılmıştır. 
 
  
Ġlgili Ara tırmalar 
 
 avis’in  yılındaki çalışmasında, müzik eğitiminde başarılı olmayı sağlayan etkenleri 
yaptığı anketle değerlendirmiş ve müzik eğitimi başarısındaki en önemli etkenin kişisel yetenekler 
olduğu tespitine varmıştır. kinci sırada ise öğretmenlik becerileri ve üçüncü sırada da müzikal 
performans becerisi yer almıştır. Bu çalışmadaki müzik eğitimi öğrencilerinin ve müzik 
öğretmenliğine öğrenci yetiştiren öğretmenlerin düşüncelerine bakılarak müzikal performansta lisansta 
alınan eğitimin yanı sıra kişinin bireysel yeteneklerinin ve bu doğrultudaki çalışmalarının ne denli 



277
 
 

önemli olduğunu anlayabiliriz. Bu bağlamda kadın müzik öğretmenlerinin sahne deneyiminde de 
kişisel becerilerinin önemli olduğunu varsayıp, lisansta aldığı eğitimin yanı sıra kendisinin üzerine 
neler eklediğini de tartışılması mümkündür. 
 
 oisala’nın 1 ’daki çalışmasında müzikal performansta cinsiyet faktörünü analitik bir 
konsept olarak ele almıştır. Amacının farklı bir analitik konseptle yaklaşıp bu cinsiyet faktörünü 
avanta a dönüştürmek olduğunu söylemiş ve bu çalışmasının ileride yapılacak olan çalışmalara yeni 
bakış açısı kazandıracağından bahsedilmiştir. 
 
 Cusick 1 4’teki çalışmasında feminist teori, müzik teorisi ve zihinsel bedensel sorunları ele 
alınmıştır. Sahne alan kadın müzisyenlerin yaptıkları müzik türünü seçme nedenlerinin kökenine, 
sahnede giydikleri kıyafetlerin sadece gösteriş amaçlı olmadığına müzikal performansın bir bütünü 
olduğuna değinilmiştir. Kendisinden yola çıkarak geçmiş zamanlarında dinlediği müzik türlerine ve bu 
türleri dinlemesindeki etkenlere ve hatta bir etkenin cinsiyet diğerinin de kültürel ve toplumsal çevre 
olduğuna değinilmiştir. üzik performansı ile cinsiyet farkının etkileşiminden bahsedilmiştir. 
 
 Koskoff, 1 5’teki çalışmasında kadınların enstrüman çalmasından yola çıkarak, müzikal 
enstrüman ile cinsiyetin ilişkisini değerlendirilmiştir. Çoğu toplumda kabul görmüş bir düşünce olan 
kadın söyler erkek çalar  mantığını eleştirilmiştir. Erkek hem çalar hem söyler genel olarak fakat 

kadın bazen çalar ama hep söyler bakış açısının var olduğundan bahsedilmiştir. Sahne alan, enstrüman 
çalan kadına karşı yapılan cinsi ayrımın en büyük sebebinin  toplumsal bakış açısı olduğunu ve bu 
düşüncenin yenilmesi gerektiğini belirtilmiştir. 
 
 
MÜZĠK PERFORMANS ALANLARI 
 
 Performans nedir? erhangi bir eseri, oyunu, işi vb.ni ortaya koyarken gösterilen 
başarı K, internet kaynak 1) olarak tanımlanan performans, kelime olarak ransızcadan dilimize 
geçmiş olan bir işi uygulama safhasıdır diyebiliriz. üzik alanında ise müzikle uğraşan kişinin ilgi 
alanı ve aldığı eğitimle doğru orantılı olarak bireysel çalgısını sahne-gösterim amaçlı kullanmasıdır. 
ster çalgısıyla isterse de sesiyle müziği ifade etmesidir. lobal Britannica’da(internet kaynak 2) 

müzikal performans  müzikal süreç esnasında müzik düşüncelerini gerçekleştirip dinleyiciye 
aktarmadaki bir adım olarak tanımlanmıştır.  
 
 Çalgı eğitimi, müziğin icra boyutunda ifade edilmesi anlamında müzik eğitiminde önemli yeri 
olan konulardan birisidir.  Çalgı dersleri üniversitelerin müzik bölümlerinde de ana derslerindendir. 
Özellikle öğretmen yetiştiren müzik eğitimi bölümlerinde çalgı eğitimine farklı boyutlarda yer 
verilmektedir. Kısaca müzik öğretmenliği programlarında çalgı derslerinin ne şekilde okutulduğuna 
bakılacak olursa  çalgı dersi anlamında temel taşlardan birisini oluşturan 8 dönem boyunca zorunlu 
okutulan piyano dersi bulunmaktadır.  iyano dışında bireysel çalgı eğitimi kapsamında yer alan 
kişinin kendi ilgi alanı ve isteği doğrultusunda yada programların imkanları doğrultusunda seçmiş 
olduğu viyolonsel, viyola, keman, gitar, bağlama ve ses eğitimi ana dal şan  gibi derslerde 
bulunmaktadır. Kişi aldığı çalgı eğitimi doğrultusunda çeşitli platformlarda bu performansını 
sergileyebilir bir durumda mezun olabilmek için belirli süreçlerden geçerek mesleki hayata giden 
süreçte profesyonel bir müzik eğitiminden geçer. esleki yaşamında ise edindiği çalgıya dair 
tecrübeleri aktarma süreci başlar. 
 
 Bu anlamda çalgı performansını, müzik eğitimi almış kişiler üzerinden yani müzik 
öğretmenleri üzerinden ele alacak olursak  lisans eğitimleri boyunca aldıkları bireysel çalgı dersi 
eğitimlerinin dışa vurulması, icrası, sanat eğitimi açısından oldukça önemlidir diyebiliriz. Bu 
bağlamda çeşitli faktörler devreye girebilir. Genel olarak alınan eğitimin niteliği, çalgı dersindeki 
bireysel  performansın niteliği gibi etkenler bulunmaktadır.  
 
  Çalgı performansı, müzik öğretmeninin kendini en iyi ifade edebileceği alanlardan birisidir. 
Bu sebeple öğretmenin özellikle bu alanda kendini geliştirmesi gerekir. isans eğitimi boyunca aldığı 
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eğitimin yanında bireysel gayretinde önemi büyüktür. üzik öğretmeni adayları çalgısal performans 
düzeyinde yeterli sınav notunu alıp geçilmesi gereken bir ders olarak görmekle kalmamalı bu alandaki 
yeterlilik düzeyinin kendisinin ilerde ne gibi durumlarda ne gibi bir vizyonu sağlayabileceği 
gerektiğini düşünmelidir. Böyle düşündüğünde çalgısal performansın kalitesi de artacaktır. itekim 
araç olarak değil amaç olarak görmeli ve bu yönde ilerlenmelidir. Sınav kaygısıyla hareket edilen bir 
çalgı eğitimi süreci çoğu zaman olumsuz etkilerin de gözlenmesine yol açmaktadır.  
 

“Müzik eğitiminin önemli alan derslerinden biri olan çalgı eğitiminde yaşanan sınav kaygısı, 
öğrencilerin sınav başarısı kadar eğitim sürecini de olumsuz etkilemektedir. Öğrencinin çalgı 
eğitimi sürecinde kazanması gereken müzikal veya teknik unsurlar yerine sınav kaygısı ile sadece 
doğru çalmaya yönelmesi, kazanması beklenen devinişsel davranışların yeterince 
kazanılamamasına yol açmaktadır. Çalgı eğitiminin önemli bir unsuru olan sınavlarda 
öğrencilerin yaşadığı sınav kaygısı, akademik başarılarının da önemli belirleyicilerden biridir” 

acakcı, Dalkıran,  .  
 
 acakcı lisans eğitimi boyunca alınan çalgı dersinin, mezuniyete kadar olan süreçte sadece 
sınav kaygısıyla geçiştirildiğini ve asıl kazanılması gereken niteliklerin geri planda kaldığını ve bu 
anlamda lisans eğitimi boyunca verilen çalgı eğitiminin ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. 
 
 üzik eğitimi bölümlerinde sadece çalgı ve bireysel çalgı dersleri değil; öğretmen adayını 
mezuniyetinden sonraki çalışma hayatına hazırlayıcı, sahne deneyimi yaşamasını sağlayıcı dersler de 
vardır. üzik öğretmenliği programında yer alan ve çoğu üniversitenin de hemen hemen aynı içeriğe 
sahip olduğu derslerden kişileri sahne deneyimine hazırlayıcı olanlar şu şekilde sıralanabilir. 
  

� kul çalgıları 
� Koro  
� eleneksel ürk halk müziği 
� eleneksel ürk halk müziği uygulamaları 
� Elektronik org eğitimi 
� Eşlik çalma 
� Eğitim müziği dağarı 
� eleneksel ürk sanat müziği 
� eleneksel ürk sanat müziği uygulamaları 
� üncel ve popüler müzikler 
� Çalgı bakım-onarım bilgisi 
� Orkestra-oda müziği ve yönetimi 

 
 Eğitim sürecinde öğretmen adayları bu gibi dersler ile sahne deneyimi alanına yönelik hazırlık 
göreceğinden mezuniyet sonrası ister mesleki ister özel sahne deneyimleri konusunda hazır bulunurluk 
düzeylerinin iyi bir durumda olması beklenebilir. Ancak her öğretmen adayının aynı yeterlilik 
seviyesinde mezun olması da beklenen bir durum değildir. Sahne deneyimi konusunda tecrübe 
kazanımı, zamanla profesyonelleşen bir süreçtir. Ancak müzik eğitimin kaliteli ve etkili olması da 
süreci etkileyecektir. üzik eğitimi alıp profesyonel olarak müzik yapabilmek, insan becerilerinden 
en karmaşığıdır. Sözgelimi bir piyanist her bir dakika içinde 18  kadar notanın üretimini iki eliyle 
koordine edebilir Kebapçılar, 2009). Bu anlamda sahne deneyimlerinin de buna benzer zorluklar 
içerdiğini söylemek mümkündür. ukarıda listelenen derslerin sahne alanına yönelik olarak bu 
zorluklar açısından irdelenerek eğitim süreçlerinde pekiştirilmesi gereklidir. ers içerikleri de bu alana 
yönelik olarak düzenlenebilir. Bu amaçla eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik 
öğretmenliği programlarında okutulan derslerden birkaçının içeriği sahne deneyimi kapsamında 
aşağıda yer almaktadır.  
 
 ürk alk üziği ve ürk Sanat üziği derslerinde öğretmen adaylarına geleneksel 
müziklerin kuramsal yapıları anlatıldıktan sonra ikinci dönem derslerinde uygulamaları yapılmaktadır. 
Uygulamalar THM ve TSM korosu şeklinde olabileceği gibi çalgıların icrası ile de sağlanabilir. 18 

art Çanakkale ehitlerini Anma ünü,   isan lusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 4 Kasım 
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Öğretmenler ünü gibi önemli günlerde farklı topluluklarda,  farklı repertuar çalışmaları yapılarak 
etkinlikler de düzenlenmektedir. Koro derslerinde ruhsal ve bedensel yumuşama ile birlikte solunumu 
güçlendirmeye yönelik çalışmalar, birlikte soluk alıp verme, uzun soluklu, kesik kesik, soluk 
dinamiklerine dayalı alıştırmalar , ses-soluk bağlantısını güçlendirme ve geliştirmeye yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Sahneye hazırlık aşamalarının temelini oluşturan egzersizlerin günlük 
hayatta da özellikle ses performansı alanında uygulanabilmesi için bir temel oluşturulmaktadır. Koro 
yönetimi yada koroda bir birey olarak görev alma deneyimleri genel olarak bu derste alınabileceği gibi 

rkestra ve oda müziği olarak okutulan derslerde de bu kazanımlar elde edilebilir. Elektronik org 
dersinde, elektronik org hakkında genel bilgiler, ma ör,  minör, azz, blues vb. dizi ve akor ilişkilerine 
yönelik bilgiler, okul şarkılarına eşlik etme bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik derslerden 
birisidir. Bu gibi dersler müzik öğretmeni adaylarının sahne deneyimi alanına yönelmesine yardımcı 
olur. erformans sağlayacakları alanlara da bu ders içerikleri ve kişisel istekleri doğrultusunda 
yönleneceklerdir. 
 
 üzik öğretmeni adayının lisans eğitimi boyunca ve mezuniyetinden sonra çalışma hayatına 
geçtiğinde farklı dallarda sahne alması da mümkündür. Stüdyolarda sadece enstrümanı ile kayıtlarda 
bulunabilir, yine stüdyolarda geri vokal olabilir, eğlence amaçlı müzik yapan bir grup içerisinde, 
orkestralarda, müzik topluluklarında yer alabilir, çeşitli tiyatral etkinliklerde eşlikçi görevinde vs.  
bulunabilir. üzik öğretmeninin sahne alanlarını bu şekilde çeşitlendirmemiz mümkündür nternet 
kaynak 3). Bu çalışmada sahne alanları genel olarak eğitim ve hobi amaçlı olmak üzere iki grupta 
değerlendirilmiştir.   
  
EĞĠTĠM AMA LI SAHNE ALANLARI 
 
 Eğitim amaçlı sahne alanları, müzik öğretmenlerinin çalışma hayatları boyunca mesleki 
anlamda yer aldıkları veya almaları gereken sahne alanları olarak tanımlanabilir. örev yaptıkları 
kademeye göre değişen bu sahne alanlarının başında önemli günler gelmektedir. esmi olarak 
kutlanması zorunlu ya da resmi bir zorunluluğu olmayan fakat saygı, sevgi ve değerler çerçevesinde 
kutlanılması veya anılması gereken önemli tarihler vardır.  isan lusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, 1  ayıs Atatürk’ü Anma, ençlik ve Spor Bayramı, 4 Kasım Öğretmenler ünü,  Aralık 

luslararası Engelliler ünü, 1  Kasım Atatürk’ü Anma ünü şeklinde örnekler verebiliriz. Böyle 
günlerde müzik öğretmenlerine birtakım görevler yüklenmektedir. Bu bağlamda müzik öğretmeninin 
lisansta edindiği deneyimler, nitelikler devreye girmektedir. isans eğitimi boyunca alınan derslerin 
özellikle bir önceki başlıkta yer alan sahne deneyimine yönelik derslerin önemi burada ortaya 
çıkmaktadır. üzik öğretmeninin aldığı eğitimin haricinde kendisini bu alanda ne kadar geliştirdiğini 
göstermesinin bir yolu da bu olabilir.  
 
HOBĠ AMA LI SAHNE ALANLARI 
 
 Hobi amaçlı sahne alanları, eğitim amaçlı sahne alanlarından farklı olarak lisans eğitimi 
boyunca çeşitli konserlerde solist, korist ya da enstrüman icracısı olarak görev alan öğretmen 
adaylarının gelecekte kendilerini bekleyen sahne deneyimlerine yöneliktir. Bu deneyimlerde aktif 
olarak görev alan adaylar ileride bu etkinliklere hobi amaçlı olarak devam edebilme güdüsü de 
kazanmış olurlar. Bu gibi çalışmalar ile uğraşan öğrenciler ileride mesleki alanının dışında düzenlenen 
daha çok topluma açık mek nlardaki müzik etkinliklerinde de performans sergileyebilirler. Sahne 
deneyimlerinin hobi ya da ek gelir sağlama anlamında yaşandığı bu ortamlar okuldaki öğretmenlikten 
farklıdır.  
 
 isans eğitiminin sonunda müzik öğretmeni olarak çalışma hayatına başlayanlar çalıştıkları 
kurumun yapmasını istediği etkinliklerin veya kendilerinin yapmak zorunda hissettikleri faaliyetlerin 
dışında şahsi istekleri doğrultusunda da birtakım sahne deneyimlerde bulunabilirler. kullarındaki 
ders saatlerinin dışında k r amaçlı ya da k r amacı gütmeden çeşitli mek nlarda veya etkinliklerde 
gerek çalgılarıyla gerekse sesleriyle sahne alabilirler. Çalıştıkları bölgenin yöresel özellikleri 
doğrultusunda veya kendi tarzları doğrultusunda sahne deneyimi yaşamaları mümkündür. Bu gibi 
durumlarda kadın müzik öğretmenleri ile ilgili birtakım sorunlar veya sorular ortaya çıkabilir.  
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oplumsal ve kişisel algı olarak kadının sahne deneyimi yaşaması konusunda genel olarak bazı 
sorunlar mevcuttur. oplum içerisinde kadın, kendini erkek kadar ön planda tutamaz veya tutmasına 
fırsat verilemez gibi bir düşünce h kimdir diyebiliriz. obertson’ın 1 87’deki çalışmasında da 
değindiği üzere özellikle enstrüman üzerine erkek üstünlüğü söz konusudur. Fakat gerekli imk nlar 
verilirse, şartlar da uygun olursa bir de özyeterliliği el veriyorsa kadınların ve kadın müzik 
öğretmenlerinin de sahne deneyimlerinde gözlenen zorluklar ortadan kaldırılabilir. Bu anlamda kadın 
müzik öğretmenlerinin ne gibi sorunlarla karşılaştığının tespitinin yapılabilmesi amacıyla  soruluk 
bir anket hazırlanıp çalışmanın örneklem grubuna uygulanmıştır.  
 
BULGULAR VE YORUM 
  
 Çalışmanın bu bölümünde kadın müzik öğretmenlerine uygulanan anketlerden elde edilen 
verilerin analizi yapılmıştır. Anketlerde elde edilen verilerin frekans ve yüzdeleri doğrultusunda 
yorumlarda bulunulmuştur.  
 
Tablo 1- Çalıştığınız kurumda eğitim amaçlı sahne deneyimi çalışmalarında bulunma durumu 
 

 f % 
Hiç 6 11,1 
Çok Az 8 14,8 
Orta Düzeyde 14 25,9 
Büyük Oranda 12 22,2 
Tamamen 14 25,9 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo 1 incelendiğinde, “Tamamen” ve rta üzeyde” katılma derecelerinin oranlarında bir 
eşitlik olduğu(%25,9-%25,9) ve Büyük randa  derecesinin de bu iki derecenin oranına yakın 
olduğu (%22,2) görülmektedir.  
 

 
 

 
 
 
 
Tablo 2- Çalıştığınız Kurumda Ses Sistemi ibi eknik Alt apı alzemelerinin Sahne eneyimi 
Üzerinde Etkisi  

 f % 
Hiç 2 3,7 

Çok Az 5 9,3 
Orta Düzeyde 5 9,3 
Büyük Oranda 17 31,5 

Tamamen 25 46,3 
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41 

3,7 7,4 13 

75,9 

Grafik 1- "Çalıştığınız kurumda eğitim amaçlı  sahne deneyimi 
çalışmalarında bulunuyor musunuz?" sorusunun sonuçları 

Frekans Yüzde
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Toplam 54 100,0 
  
 Tablo 2’ye baktığımızda, amamen  katılma derecesinin oranının 4 ,  diğerlerinden 
fazla olduğunu ve iç  seçeneğini  kişinin seçtiğini görüyoruz.  
 

 
 

Tablo 3- Kurum öneticilerinin Sahne eneyimi Çalışmaları Üzerindeki Etkisi 
 

 f % 
Çok Az 4 7,4 

Orta Düzeyde 12 22,2 
Büyük Oranda 22 40,7 

Tamamen 16 29,6 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo ’e göre, Büyük randa  katılma derecesini  kişinin seçtiğini ve diğer katılma 

derecelerine göre yüzde 4 ,7 oranında olduğunu görüyoruz.  
 

 
 

 
 
Tablo 4- Üniversitede Aldığınız Eğitimin üzeyinin Sahne eneyimi Çalışmaları Üzerindeki Etkisi  
 

 f % 
Çok az 7 13,0 

Orta Düzeyde 5 9,3 
Büyük Oranda 15 27,8 

Tamamen 27 50,0 
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Grafik 2- "Çalıştığınız kurumda ses sistemi ibi teknik alt ya ı 
malzemelerinin sahne deneyimi çalışmaları zerinde etkisi ar mıdır?" 

maddesinin sonuçları 
 

Frekans Yüzde
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Grafik 3- "Çalıştığınız kurum yöneticilerinin sahne deneyimi 
çalışmaları zerinde etkisi ar mıdır?" maddesinin sonuçları 

 

Frekans Yüzde
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Toplam 54 100,0 
    
 Tablo 4 incelendiğinde, 7 kişinin “Tamamen”  ve 15 kişinin de Büyük randa  katılma 
derecesini seçtiği görülmektedir. Bu görüşlerden yola çıkılarak üniversitede alınan eğitimin sahne 
deneyiminde önemli katkıları olduğu söylenebilir. 
 

 
 
Tablo 5- Çalıştığı Bölgedeki oplumsal ve Kültürel apının Sahne eneyimi Üzerindeki Etkisi 
 

 f % 
Hiç 1 1,9 
Çok Az 2 3,7 
Orta Düzeyde 16 29,6 
Büyük Oranda 13 24,1 
Tamamen 22 40,7 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo 5’e göre, iç  katılma derecesini yalnızca 1 kişi seçmiştir ve yine amamen  katılma 
derecesini de  kişi seçmiştir. rta üzeyde  ve Büyük randa  katılma derecelerini seçenlerin 
sayısının da birbirine yakın olduğu görülmektedir.  
 

 
 
 
 
 

Tablo 6- Sahne Deneyimi Konusunda Kadın lmanın ezavanta  lma Durumu 
 

 f % 
Hiç 19 35,2 
Çok Az 9 16,7 
Orta Düzeyde 6 11,1 
Büyük Oranda 13 24,1 
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Grafik 4- " ni ersitede aldığınız eğitimin d zeyinin sahne 
er ormans d zeyleri zerine etkisi ar mıdır?" maddesinin 

sonuçları 
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Grafik 5- "Çalıştığınız b l edeki to lumsal e k lt rel ya ının sahne 
deneyiminiz zerinde etkisi ar mıdır?" maddesinin sonuçları 
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Tamamen 7 13,0 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo ’ya bakıldığında iç  katılma derecesini 1  kişinin seçtiğini ve Büyük randa  
katılma derecesini de 1  kişinin seçtiğini görmekteyiz.  
 

 
 
Tablo 7- Sahne eneyimi Konusunda Erkeklerin aha Avanta lı lma urumu 
 

 f % 
Hiç 12 22,2 
Çok Az 8 14,8 
Orta Düzeyde 8 14,8 
Büyük Oranda 14 25,9 
Tamamen 12 22,2 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo 7’ye bakıldığında, amamen  ve iç  seçeneklerini seçen kişi sayılarının eşit 
olduğunu 1  görüyoruz ve yine Çok Az  ile rta üzeyde  seçeneklerini seçen kişi sayılarında da 
bir eşitlik 8  görmekteyiz. Büyük randa  seçeneğini 14 kişinin seçmesi ile bütün katılma dereceleri 
arasında bir yakınlık olduğu gözlenmektedir.  
 

 
 
 
Tablo 8- Erkek üzisyenlerin Kadın üzisyenlere öre Bir Adım Önde lma urumu 
 

 f % 
Hiç 18 33,3 
Çok Az 8 14,8 
Orta Düzeyde 7 13,0 
Büyük Oranda 6 11,1 
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Grafik 6- " ahne deneyimi konusunda kadın olmak bir deza anta dır " 
maddesinin sonuçları 
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Grafik 7- " ahne deneyimi konusunda erkekler daha a anta lıdır " 
maddesinin sonuçları 

 

Frekans Yüzde



284
 
 

Tamamen 15 27,8 
Toplam 54 100,0 

 
 Tablo 8’e göre, iç  katılma derecesini 18 kişi seçmiştir. Çok Az , rta üzeyde  ve 
Büyük randa  seçeneklerinde ise ardışık bir dağılım gözlenmektedir.  

 

 
 
Tablo 9- Kadınların Sahne eterliliklerini spatlamak çin Erkeklere öre aha Çok Çalışmak 
Zorunda lması urumu 
 

 f % 
Hiç 14 25,9 
Çok Az 11 20,4 
Orta Düzeyde 12 22,2 
Büyük Oranda 9 16,7 
Tamamen 8 14,8 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo ’a bakıldığında iç  seçeneğini 14, Çok Az  seçeneğini 11 ve rta üzeyde  
seçeneğini de 1  kişinin seçtiğini görmekteyiz.  
 

 
 
 
 
Tablo 10- Sahne eneyimi Konusunda amiada Kadın üzisyenlere lişkin lumsuz argının ar 

lması 
 

 f % 
Hiç 3 25,9 
Çok Az 15 20,4 
Orta Düzeyde 11 22,2 
Büyük Oranda 13 16,7 
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Grafik 8- " rkek m zisyenler kadın m zisyenlere re bir adım daha 
ndedir " maddesinin sonuçları 
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Grafik 9- " adınlar sahne yeterliliklerini is atlamak için  erkeklere re 
daha çok çalışmak zorundadır " maddesinin sonuçları 
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Tamamen 12 14,8 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo 1 ’a bakıldığında, rta üzeyde , amamen  ve Büyük randa  katılma 
derecelerini sırasıyla 11,1  ve 1  kişi seçmiştir. Çok Az  katılma derecesini ise 15 kişinin seçtiğini 
görüyoruz.  
 

 
 

Tablo 11- Sahne eneyimi Konusunda amiada Kadın üzisyenlere lişkin lumsuz örüşlere ahit 
lunması urumu 

 
 f % 
Hiç 6 11,1 
Çok Az 8 14,8 
Orta Düzeyde 18 33,3 
Büyük Oranda 10 18,5 
Tamamen 12 22,2 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo 11’e göre, rta üzeyde  seçeneğini işaretleyen 18 kişinin olduğunu ve iç  katılma 
derecesi ile Çok Az  katılma derecesini seçen kişiler sırasıyla  ve 8’dir.  
 

 
Tablo 12- Sahne eneyimi Çalışmalarında insiyet Ayrımı lamaz, ş eyi erektiriyorsa  ekilde 

avranılmalıdır urumu 
 

 f % 
Hiç 2 3,7 
Orta Düzeyde 4 7,4 
Büyük Oranda 7 13,0 
Tamamen 41 75,9 
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Grafik 10- " ahne deneyimi konusunda kadın m zisyenlere ilişkin 
olumsuz nyar ı ardır " maddesinin sonuçları 
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Grafik 11- " ahne deneyimi konusunda amiada kadın m zisyenlere 
ilişkin olumsuz r şlere şahit oldum " maddesinin sonuçları 
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Toplam 54 100,0 
 
 ablo 1 ’ye göre, amamen  seçeneğini 41 kişinin seçtiğini ve Çok Az  seçeneğinin kimse 
tarafından seçilmediğini görüyoruz.  
 

 
 
Tablo 13- Karşı insle Sahne eneyiminde Bulunmak oplum çinde anlış Anlaşılmalara Sebep 

lacağından emcinsleriyle Çalışmayı ercih Etme urumu 
 

 f % 
Hiç 28 51,9 
Çok Az 7 13,0 
Orta Düzeyde 8 14,8 
Büyük Oranda 7 13,0 
Tamamen 4 7,4 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo 1 ’e göre, iç  seçeneğini 8 kişi işaretlemiştir ve Çok Az  ile Büyük randa  
seçeneklerini işaretleyenlerin sayısı eşittir.  
 

 
 
Tablo 14- Ek elir Sağlayacak Sahne eneyimi Çalışmaları apma urumu 
 

 f % 
Hiç 23 42,6 
Çok Az 6 11,1 
Orta Düzeyde 8 14,8 
Büyük Oranda 7 13,0 
Tamamen 10 18,5 
Toplam 54 100,0 
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Grafik 12- " ahne deneyimi çalışmalarında insiyet ayrımı olamaz  iş 
neyi erektiriyorsa o şekilde da ranılmalıdır " maddesinin sonuçları 

 

Frekans Yüzde

0

50

Hiç Çok z Orta Düzeyde Büyük Oranda Tamamen

12 11 12 15 
4 

22,2 20,4 22,2 27,8 

7,4 

Grafik 13- " arşı insle sahne deneyiminde bulunmak  to lum içinde 
yanlış anlaşılmalara sebe  ola ağından hem inslerimle çalışmayı ter ih 

ediyorum " maddesinin sonuçları 
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 ablo 14’e göre,  kişi iç  seçeneğini işaretlemiştir. Çok Az , Büyük randa  ve rta 

üzeyde  seçeneklerinde ise ardışık bir dağılım , 7, 8  söz konusudur.  
 

 
 

Tablo 15- Sahne eneyimi Konusunda aha yi addi mk nlar erilmesi urumunda arklı Bir 
şte Çalışmayı steme urumu 

 
 f % 
Hiç 8 14,8 
Çok Az 10 18,5 
Orta Düzeyde 9 16,7 
Büyük Oranda 15 27,8 
Tamamen 12 22,2 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo 15’e göre, Büyük randa  katılma derecesini 15 kişinin seçtiğini ve yine 1  kişinin de 

amamen  i seçtiğini görmekteyiz.  
 

 
 
 

Tablo 16- Medeni Durumun Sahne Deneyimi Sürekliliği Üzerindeki Etkisi 
 

 f % 
Hiç 7 13,0 
Çok Az 6 11,1 
Orta Düzeyde 15 27,8 
Büyük Oranda 12 22,2 
Tamamen 14 25,9 
Toplam 54 100,0 
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Grafik 14- " k elir sağlaya ak sahne deneyimi çalışmaları ya ıyorum " 
maddesinin sonuçları 

 

Frekans Yüzde

0

20

40

Hiç Çok Az Orta Düzeyde Büyük Oranda Tamamen

12 11 12 15 
4 

22,2 20,4 22,2 
27,8 

7,4 

Grafik 15- "Sahne deneyimi konusunda daha iyi maddi imkanlar verilmesi 
durumunda arklı bir işte çalışmayı isterdim " maddesinin sonuçları 
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 ablo 1 ’ya bakıldığında, rta üzeyde  ve amamen  seçeneklerinin sırasıyla 15 ve 14 
kişi tarafından işaretlendiği gözleniyor.  
 

 
 

Tablo 17- Sahne eneyimi Çalışma Saatlerinin eç Saatlerde lmasının ezavanta  lması 
 

 f % 
Hiç 1 1,9 
Çok Az 6 11,1 
Orta Düzeyde 14 25,9 
Büyük Oranda 15 27,8 
Tamamen 18 33,3 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo 17 incelendiğinde, iç  katılma derecesini 1 kişinin seçtiğini ve amamen  
seçeneğini 18 kişinin seçtiği görülmektedir.  
 

 
 
 

 Tablo 18- Psikolojik Heyecan Durumu Sahne Deneyimlerine Etkisi 
 

 f % 
Çok Az 2 3,7 
Orta Düzeyde 9 16,7 
Büyük Oranda 22 40,7 
Tamamen 21 38,9 
Toplam 54 100,0 
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Grafik 16- " edeni durumun sahne deneyimi s rekliliği zerinde 
etkisi ardır " maddesinin sonuçları 
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Grafik 17- " ahne deneyimi çalışma saatlerinin eç saatlerde olması 
deza anta dır " maddesinin sonuçları 
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ablo 18’e bakıldığında, iç  seçeneğinin kimse tarafından işaretlenmediğini görmekteyiz. 
Büyük randa  ile amamen  seçeneklerinin arasında sadece 1 fark olması sırasıyla , 1  da 

dikkat çekici bir durumdur.  
 

 
 
Tablo 19- şime Yeteri Kadar Zaman Ayıramadığım çin esleki Anlamda Kendimi Yeterince 
Geliştiremiyorum  maddesinin sonuçları 
 

 f % 
Hiç 12 22,2 
Çok Az 11 20,4 
Orta Düzeyde 12 22,2 
Büyük Oranda 15 27,8 
Tamamen 4 7,4 
Toplam 54 100,0 

 
 ablo 1 ’a göre, Büyük randa  seçeneğini 15, iç  ve Çok Az  seçeneklerini de 1 şer 

kişi işaretlemiştir.  
 

 
 
 
Tablo 20- Sahne Deneyimi Yaşayan Kadın üzik Öğretmenleri ş ve Ev ayatında enge Kurmak 
sterken Bazı eylerden (Uyku, Hobi vb.) Feragat Etme Durumu 

 
 f % 
Çok Az 4 7,4 
Orta Düzeyde 13 24,1 
Büyük Oranda 22 40,7 
Tamamen 15 27,8 
Toplam 54 100,0 
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Grafik 18- "Psikolojik heyecan durumu sahne deneyimlerinde etkilidir." 
maddesinin sonuçları 
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Grafik 19- " sime yeteri kadar zaman ayıramadığım için  mesleki 
anlamda kendimi yeterin e eliştiremiyorum " maddesinin sonuçları 
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 ablo  incelendiğinde, iç  seçeneğinin kimse tarafından işaretlenmediği görülmektedir. 
 kişi Büyük randa  katılma derecesini seçmiştir. 

 

 
 
 
SONU  VE ÖNERĠLER 
 
SONU LAR 
 
 Çalışmada elde edilen sonuçlar bu bölümde özetlenmiştir. Sonuçlara yönelik önerilerde bu 
bölümde yer almaktadır.  
 

x Ankete katılan kadın müzik öğretmenlerinin eğitim amaçlı sahne deneyimi yaşadıklarını 
söyleyebiliriz. 

x Çalışılan kurumda, ses sistemi gibi teknik alt yapı malzemelerinin sahne deneyimi üzerinde 
anlamlı bir etkisi olduğunu düşünebiliriz. 

x Kurum yöneticilerinin sahne deneyimi çalışmaları üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 
x Üniversitede alınan eğitimin sahne deneyiminde önemli katkıları olduğu söylenebilir. 
x Çalışılan bölgenin toplumsal ve kültürel yapısının sahne deneyimi üzerinde ciddi bir etkisi 

olduğunu söylememiz mümkündür. 
x Bireysel farklılıklardan ve farklı sahne deneyimlerinden kaynaklandığını düşünebiliriz.  Bu 

durumdan kadın olmanın dezavanta  olmadığının söylenemeyeceği sonucunu çıkarabiliriz. 
x Sahne deneyimi konusunda erkeklerin daha avanta lı olduğu fakat diğer seçeneklerdeki 

eşitliklere de bakıldığında bu konunun bir tartışma konusu olabileceği düşüncesine varmamız 
da mümkündür. 

x Erkek müzisyenlerin kadın müzisyenlere göre bir adım önde olduğu fikrinin az bir farkla da 
olsa önde olmadığı fikrinden daha etkili olduğu söylenebilir. 

x Kadınların özgüvenlerinin yerinde olduğunu düşünebiliriz. 
x Sahne deneyimi konusunda kadın müzisyenlere bir önyargının var olduğunu söyleyebiliriz. 
x iç  ile Çok Az  katılma derecelerini seçen kişilerin toplamının  rta üzeyde , Büyük 

randa  ve amamen  katılma derecelerini seçenlerin toplamından az olması nedeniyle 
sahne deneyimi konusunda kadın müzisyenlere karşı olumsuz görüşlerin var olduğunu 
düşünebiliriz. 

x Sahne deneyimi çalışmalarında cinsiyet ayrımı olmamalı ve iş neyi gerektiriyorsa o yapılmalı 
düşüncesinin etkin olduğu ve profesyonelliğe önem verildiği anlamını çıkarabiliriz. 

x Kadın müzik öğretmenlerinin özellikle hemcinsleriyle çalışmayı istememesi durumu daha 
etkilidir diyebiliriz.  

x Kadın müzik öğretmenlerinin ek gelir sağlayacak sahne deneyimini yapmayı anlamlı bir 
oranda istemediklerini ve bunun sebebinin yeterli maddi kaynaklara sahip olma durumlarından 
kaynaklandığını söylememiz mümkündür. 
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x Öğretmenlerin mesleklerinden memnun olmadıklarını aslında eğiticilikten çok icracılığa 
yönelmek istediklerini düşünebiliriz. 

x Medeni durumun sahne deneyimi üzerinde etkisi orta düzeyde vardır.  
x Sahne deneyiminde çalışma saatlerinin geç olmasının kadın müzik öğretmenleri için 

dezavanta  olduğunu söylememiz mümkündür. 
x Heyecan faktörünün kadın müzik öğretmenlerinin sahne deneyimini etkilediğini söylemek 

mümkündür. 
x Zamanın mesleki anlamdaki gelişime etkisi olduğu söylenebilir. 
x Ankete katılan kadın müzik öğretmenlerinden evli veya nişanlıların sayısının fazla olduğu ve 

bu durumdan bekârlara oranla daha fazla etkilendiği yorumu yapılabilir. 
 
ÖNERĠLER 
 
 Çalışılan kurumdaki teknik alt yapı malzemeleri zenginleştirilmeli ve bu profesyonel bir el 
yardımı ile olmalıdır. kul müdürü, bilgisayar öğretmeni vb. kişilerce değil müzik öğretmeninin 
kendisi tarafından ya da ses sistemi uzmanı müzisyen ya da müzik öğretmeni kişilerce ekipmanlar 
temin edilmelidir. 
 
 Çalışılan kurumun yöneticilerinin kadın müzik öğretmeni üzerindeki etkisinin olumsuz yönde 
olduğunu düşünürsek eğer bu olumsuzluğun temel sebebinin kadın müzik öğretmeninin sahne 
deneyimine olan güvensizliği şeklinde yorumlayabiliriz. enel anlamda yöneticiler erkek olduğu için 
kadın müzik öğretmenini yetersiz görüp erkeği tercih etme eğiliminde olabilirler. Bu durumun 
kırılması için kadın müzik öğretmenlerinin ekstra bir çaba içinde olmasından çok hali hazırdaki 
örnekler sunularak aslında neler yapılabileceği gösterilmelidir. 
 
 isans eğitimi boyunca alınan eğitimin etkin olduğu sonucuna bakarak  ders içeriklerinin 
teoriden çok uygulamaya ve sahne deneyimi alanına hazırlayıcı olmasına önem verilmesi gerektiğini 
söyleyebiliriz. 
 
 Kadın müzik öğretmeninin sahne deneyimine çalıştığı bölgedeki toplumsal ve kültürel yapının 
etkisinin olduğu sonucuna bakarak bölgenin önyargısının veya olumsuz düşüncesinin kırılması için 
yöresel etkinliklerle başlanıp yapılması istenilen etkinliklere doğru yol alınması gerektiği 
düşünülebilir. Kadın müzik öğretmeninin müzikal performansı rock müzik kapsamındaysa ve kendisi 
ç Anadolu’da görev yapıyorsa eğer öncelikle ç Anadolu insanının beklentisini karşılayacak bir 

konser ya da etkinlik düzenlemesi ve bir kaç yöresel türküyü rock formunda sentez etmesi dinleyiciyi 
bir sonraki rock temalı konsere hazırlayabilir. Çünkü artık kulağı aşina olacaktır ve yavaş yavaş alışma 
evresine geçecektir.  
 
 Sahne alma konusunda kadınların dezavanta lı olup olmadığı durumunun sorusunda 
sonuçların birbirine yakın olması biraz feminist bir yaklaşımla bu maddenin cevaplandığı anlamına 
gelebilir. ani kadın müzik öğretmenleri aslında bunun bir dezavanta  olmadığını düşünüyor aslında 
böyle bir algının olduğunu düşünüyor fakat kabullenmek istemiyor. 
 
 Kadın müzik öğretmenlerinin karşı cins ile sahne deneyiminde bulunmasının toplumsal açıdan 
yanlış değerlendirileceğini düşünmesini ve bu sebeple de sahne deneyiminde bulunamadığını düşünüp 
bu durumun giderilmesinin bir süreç olduğunu ve zamanla düzelebilecek bir durum olduğunu 
söyleyebiliriz. 
 
 Kadınların sahne deneyimi olanaklarının iyileştirilmesi sonucunda öğretmenliğe 
yönelimlerinin azalacağı varsayımında bulunabiliriz ve bu azalımın olumlu bir durum olduğunu 
düşünebiliriz. Çünkü her müzik öğretmenliği mezunu öğretmen olmaya zorlanmaz ve belki 
öğreticilikte yeterliliği az olanlar da öğretmen olmuş sayılmaz.  Sahne deneyimi çalışma saatlerinin 
geç saatlerde yapılıyor olmasına köklü bir çözüm getirmek mümkün olmasa da kadınların da sahne 
deneyimi yaşamaları için daha makul saatlerde sahne çalışmaları yapılabilir. Kadın müzik 
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öğretmenlerinin kadın olmalarının gerektirdiği bazı sorumluluklar doğrultusunda kendilerini 
geliştirmeleri daha yavaş ve zaman alıcı olabiliyor.  
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