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Çocuğunuz anaokulunda müzik derslerine biraz ilgiliyse hemen yönlendirmeler başlar “mutlaka piyanoya 
gönderin, vs.” Tabi bu fikir her ebeveynin hoşuna gider, hemen bir kurs aranır, hangi enstrümanı çalacağına 
karar verilir, çalışmalar bazen istendiği gibi giderken bazen de bir kaç ay sonra hevesi kaçan çocuk müzikle 
ilişkisini kesebilir. Biz bu yazıda konunun en başına odaklandık, yani “müzik eğitimi nedir?” dedik. İlerleyen 
sayılarda bu konuyu daha da açıp, Enstrüman nasıl seçilmeli?  Çocuğun ilgisini canlı tutmak için neler yapılmalı? 
Aileler, eğitmenlerde nelere dikkat etmeli? Gibi pek çok soruya yanıt ararken sizden gelenleri de 
cevaplandırıyor olacağız... 
Hazırlayan: Keman Sanatçısı ve Akademisyen Dr. Erman Türkili

Müzik eğitimi zeka 
geliştirir mi? 

“Eğer bir fizikçi olmasaydım, kesinlikle 
bir müzisyen olurdum. Rüyalarımı, 

hayatımı müziğin içinde görüyorum. 
Hayatımı müziğin içinde yaşıyorum.” 
“Biliyorum ki, hayatımdaki en büyük 
keyif bana her zaman kemanımdan 

gelmiştir.”  
“Albert Einstein”
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Özetle Enstrüman 
çalmak 
 
• Konsantrasyonu artırıyor
• Öğrenmeyi hızlandırıyor
• Hafıza gücünü geliştiriyor
• İmtihanlardaki başarıyı 
artırıyor
• Hata yapma oranını 
azaltıyor
• Stresi yok ediyor
• Yaratıcı düşünme 
yeteneğini geliştiriyor
• Beyin loplarının dengeli 
kullanılmasını sağlıyor
•  Zeka (i.q.) puanında “9” 
puana kadar ilave artış 
sağlıyor
•  Hiperaktif çocukları ve 
yetişkinleri sakinleştiriyor
• Vücudun daha hızlı 
iyileşmesini sağlıyor

Dünyanın birçok ülkesinde gün 
geçtikçe önem kazanan müzik eğitimi 
ne anlama geliyor? 

Tüm dünyada sosyal bir aktivite olarak 
görünen enstrüman eğitimi aslında 
bundan çok daha fazlasını sunmaktadır. 
Çocukların sahnede bulunmalarının 
onlara kazandırdığı cesaret, 
yeteneklerini ve çabalarını sergileme 
durumu onların konser verme seviyesine 
gelene kadar olan süreçlerinde zeka 
gelişimlerinde büyük faydalar 
sağlamaktadır. 

Dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde en 
erken yaşlara indirilmeye çalışılan müzik 
eğitimi, ülkemizde ne yazık ki erken 
yaşlarda çok fazla görünmemekte olup, 
başlangıcının en erken 6-7 yaşlarında 
mümkün olduğu düşüncesi 
bulunmaktadır. Oysaki anne karnında 
işitsel becerilerini büyük oranda 
tamamlayan bebeklerin doğduktan 
sonra bir enstrümanla tanışması için bu 
kadar zaman geçirmesi müzikal beceri 
açısından büyük zaman kaybına yol 
açmaktadır. 

Peki bir enstrüman çalmak çocuğun 
hayatında ne gibi farklılıklar yaratır? 

Son zamanlarda yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki erken yaşlarda müzikle 
tanışmaya başlayan, evde müzikle iç içe 
olan ve müziğin sık kullanıldığı yerlerde 
yaşayan çocuklarda sol beynin geliştiği 
görülmekte ve beynin bu alanının 
gelişmesinin çocukların dil 
gelişimlerinde büyük avantajlar yarattığı 
gözlemlenmektedir. 

Yale Üniversitesinden Çocuk Psikiyatri 
uzmanı Dr. Kyle Pruett şöyle açıklıyor;  
“Müzikal bir yeterlilik çocuğun sosyal 
anlamda yeterli olmasında büyük önem 
taşımaktadır.” 

Bir enstrüman çalmak çocuğun sözel 
anlamda daha yeterli olmasında büyük 
rol oynamaktadır. Toronto 
Üniversitesinden Glenn Schellenberg, 
2004 yılında Bilimsel Psikoloji 
dergisinde yayınladığı makalesinde 

müzik eğitimi olan çocukların zeka 
gelişim süreçlerinden bahsediyor. Birkaç 
yıl süren bu çalışmada okul öncesi 
dönemde bulunan çocuklardan bir grup 
müzik eğitimi alırken diğer grup bu 
eğitimden faydalanmıyor. Okula 
başladıklarında ise çocukların zeka 
ölçümleri tekrar yapılıyor ve müzik 
eğitimi alan çocukların IQ’larında 
yaklaşık olarak, birkaç yılda 3 puan artış 
gösteriyor. 

Burada en önemli anahtar 
noktalardan biri, müzisyenlerin beyninin 
farklı çalışmasıdır. Araştırmalarda çok 
erken yaşta bir enstrüman çalmaya 
başlayan çocukların beyin aktivitelerinin, 
çalmayanlara oranla çok daha fazla 
olduğu görülmektedir. Bir enstrüman 
çalarken beyinde bir çok alan aynı anda 
çalışmaktadır. Bu, düşünme 
becerilerinde de bireyin farklılık 
göstermesini sağlamaktadır. Daha 
kompleks çalışmaya alışmış olan bir 
beyin, tüm fonksiyonlarını böylece 
kullanmaya devam etmek ister.  Harvard 
Üniversitesinden nöroloji profesörü 
Gottfried Schlaug ve Boston Kolejinden 
psikoloji profesörü Ellen Winner’ın 
yaptıkları çalışmalarda, 15 ay müzik 
eğitimi alan çocukların beyin aktivite 
fotoğrafları çekildiğinde görülmektedir 
ki beyinde ses ayrımı ve dil gelişimi ile 
ilgili olan alanlar daha aktif bir çalışma 
sergilemektedir.  

Kansas Üniversitesinden müzik terapi 
ve müzik eğitimi profesörü Christopher 
Johnson’un yaptığı bir çalışma gösteriyor 
ki, müzik eğitimi alan çocuklar %22 
oranla İngilizce eğitimlerinde ve %20 
oranla matematik sınavlarında daha 
başarılı olmaktadırlar. Bu araştırmaların 
hepsinde zeka gelişimi görülmektedir. 
Fakat müzik eğitiminin ticarete 
dönüştüğü bu çağda dikkat edilmesi 
gereken hususlar elbette vardır. Eğitim 
ticaretinde yapılan reklamlar salt olarak 
enstrüman çalan çocuk hemen zeki olur, 
hemen Tesla, Mozart, Einstein olur gibi 
söylemler geçmektedir. Müzik tek 
başına bir çocuğu bir anda başarılı 
yapmaz, keman çalınca sınav puanları 
yükselmez. Müzik eğitimi bir paket 
eğitimdir. Bu paket içerisinde düzenli 
olarak bir uğraş verme, aktif olarak 
beynini kullanması, farklı açılardan 
probleme yaklaşması, daha müzikal bir 
birey olması, sosyal çevre içerisinde bir 

konser verdiğinde takdir görmesi ve 
benzeri birçok farklı zenginlikleri 
beraberinde getirmektedir. Müzik 
eğitiminde zeka gelişimini sağlayan en 
büyük katkı bireyin zekasını en aktif 
durumda kullanmasıdır. ‘İşleyen demir 
ışıldar’ bu durumu en iyi anlatan 
atasözüdür. Beynin sürekli aktif olması, 
bireyin gelişmesine ve ilerlemesine yol 
açacaktır. 

Einstein’ın küçük yaşlarda keman 
eğitimine başladığını unutmayın. 

 

  “Müzikal bir yeterlilik 
çocuğun sosyal 
anlamda yeterli 
olmasında büyük önem 
taşımaktadır.”




