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ÖZET 

 

ŞEFİN KORO İLE İLETİŞİMİ VE ŞEF DAVRANIŞLARININ KORO ÜYELERİ 

ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Oğuz ÖZTÜRK 

 

Yüksek Lisans Tezi, Müzik Anasanat Dalı 

Danışmanı: Prof. Rusko Vasilev RUSEV  

Mayıs 2010, 91 Sayfa 

 

 Bu araştırmada, koro şefinin koro üyeleri ile olan iletişimi ve şefin koro eğitimi 

sürecinde beceri ve davranışları ele alınmıştır. İletişim ve liderlik kavramları, koro, 

koronun toplumsal önemi ele alınarak, koro eğitimi sürecinde şefin davranışlarının, 

koro üyeleri tarafından nasıl algılandığı ve değerlendirildiği araştırılmıştır.  

  Araştırmanın evrenini, her yıl Anakara’da düzenlenen ve en son 14. cüsü 

gerçekleşen, Türkiye Korolar Şenliği’ne katılan doksan yedi  koro ve yaklaşık 3000 

koro üyesi oluşturmuştur. Örneklemi ise, şenliğe katılan koroların, Şenlik 

Değerlendirme Kurulu’ndan aldıkları son üç ödül ve puanları ile genel performansları 

incelenerek, yüksek başarı elde etmiş dokuz koro ve 331 koro üyesi örnekleme 

alınmıştır.  

 Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen, uzman görüş ve denetiminde 

hazırlanan 48 soru maddesi ve iki bölümden oluşan, “Koro Üyesi Şef Değerlendirme 

Formu” ile toplanmıştır. Veriler; frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve T-testi ile 

değerlerendirilmiştir. 

Değerlendirme sonucu koro üyelerinin algılarına göre, koro şefinin cinsiyete 

göre mevcut durum (mevcut şefleri) ile olması gereken durum (ideallerindeki veya 

düşündükleri üstün nitelikle şef) arasında şefin, koro üyeleri ile karşılıklı iletişim 

oluşturabilmede, eser yönetirken artistik ve estetik görüntü verebilmede, sözüz 

iletişimsel davranışlarda, gözleriyle etki kurabilmede, bedensel iletişimde, koroya 

fiziksel ve ruhsal açıdan hazırlanabilmesinde ve çalışmalara zamanında gelebilmede, 

olması gereken durumda kadınlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  

Şefin jest ve mimiksel davranışları kullanmada, eser yönetirken gösterdiği 

artistik davrnışlarda, kendine has özel işaretler kullanabilmede, repertuar seçiminde, ses 
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alıştırmalarını doğru ve yeterli yapabilmede, entonasyon ve artükülasyona önem 

vermede, koroya liderlik yapabilmede, koroya hakim olma ve yeterli disiplin 

oluşturabilmede, kişilere eşit ve adil davranabilmede, çalışmaları zevke 

dönüştürebilmede, koroya takım ruhu oluşturabilmade, giyim kuşamama dikkat etmede 

ve çalışmalara hazırlanmış olarak gelmede mevcut durum ile olması gereken durum 

arasında cinsiyete göre anlamlı faklılık bulunmamıştır.  

Koro Üyesi Şef Değerlendirme Formu sonuçlarına göre; şefin eser yönetirken 

kendine has özel işaretler kullanabilmesi ve çalışmalara hazır gelebilmesinde, koro üye 

algılarının mevcut şefleri (mevcut durum),  ile düşündükleri üstün nitelikle şef 

(ideallerindeki şef veya olması gereken durum) arasında bir fark görmedikleri ancak, 

karşılıklı iletişim oluşturabilmede, sözüz iletişimsel davranışlarda, gözleriyle etki 

kurabilmede, jest ve mimiksel davranışları kullanmada, eser yönetirken gösterdiği 

artistik davranışlarda, repertuar seçiminde, ses alıştırmalarını doğru ve yeterli 

yapabilmede, entonasyon ve artükülasyona önem vermede, koroya liderlik yapabilmede, 

koroya hakim olma ve yeterli disiplin oluşturabilmede, bedensel iletşimde, kişilere eşit 

ve adil davranabilmede, çalışmaları zevke dönüştürebilmede, koroya takım ruhu 

oluşturabilmade, giyim kuşamama dikkat etmede, bedensel iletişimde, mevcut 

şeflerinin, düşündükleri üstün nitelikle şefe göre tam yeterli görmedikleri sonucu ortaya 

çıkmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler:  Koro, Korist, Koro Şefi, yönetim,  iletişim. 
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ABSTRACT 

 

THE COMMUNICATION BETWEEN CHOIR AND CHOIR CONDUCTOR 

ACCORDING TO THE PERCEPTION OF CHOIR`S MEMBERS  

 

Oğuz ÖZTÜRK 

 

Master Thesis, Department of Music  

Supervisor: Prof. Rusko Vasilev RUSEV  

May 2010, 91 page 

 

 Subject of this research is the connection between choir conductor and choir 

members. There are considered questions of social and educational aspects of choir, 

necessary skills and manner of choir `conductor’s behaviour, advantage of choir work 

and the role of lieder position of choir conductor. It is taken attention for the value of 

choir`s members. 

 This research is based on test of 97 choirs with 3000 choir members which 

participate in the Fourteenth Choir Festival held in Ankara, Turkey. There are selected 

nine choirs with 331 choir members, awarded by the festival committee.  

The data were collected through a Chorus Member Director Evaluation 

Questionnaire consisting two parts and having 48 questions. It was developed by the 

researcher with the help and supervision of expert in this area. The data were analysed 

in terms of %, mean, and significant difference (t test).    

 The results revealed significant differences between the perceptions on the 

current status and ideal one when sex was considered.  The differences between the 

current status and the ones considered to be in an ideal successful conductor were 

resulted from the following perceptions: to communicate with members by good eye 

contact, trough mimics, gestures and to have an expressive clear body language, to 

bring high enthusiastically inspiration, to have an artistic behaviours, to have the 

possibility for preparing the members physically and psychologically, to conduct 

sufficiently and accurate the voice, to consider good intonation and articulation, to be a 

lieder with kindness and fairness among the members, to control and impose the art 

disciplinary, to have art and personality authority, to be in condition to raise the team 

spirit, to pay attention for carefully dressing. On the other hand, no significant 
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difference was found between the current and ideal conductor when is needed any 

posturing aesthetically or artistically during the performance and by using specific 

signs.  

Results of Test Form for Value of choir conductor show the importance of trust 

and self – confidence, the importance of possibility for every choir member to express 

oneself in a group art performance.  The establishment of good contact between choir 

conductor and choir members is getting in touch with the work and is dependable from 

the pleasure to enjoy the music gladly and successfully together.  

 

Keywords:  Choir, Choir members, Choir Conductor, Conducting, Management, 

Communication. 
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ÖNSÖZ 

 Farklı düşünerek ve davranarak, farklı hissederek ve başka seslenerek, birlikte 

bir şeyleri başarmanın sıkıcılıktan uzak, her an yeni şeyleri birlikte üreterek yaşamanın, 

doyumsuz güzelliğini gördüm korolarda. Bu muhteşem olaya çok benzer bir şey de, 

demokrasiymiş meğer. Zaten güzelliği birlikte hissetmek değilmidir yaşamak? Yaşlı 

genç, herkese tavsiye ediyorum; koşun  korolarda şarkı söyleyin, başka türlü tadın 

yaşamı. Boşuna değilmiş, korolar dünyada en yaygın kullanılan müzik alanıdır, diye 

söylemeleri… 

 Türkiye’de ilk kez Koro Şefliği Yüksek Lisans Programı’nın Çukurova 

Üniversitesi’nde açılması ve tezin yönlendirmesinde büyük payı olan hocam Doç. Vania 

BATCVAROVA’ya,  bu tezin hazırlanması ve savunulmasına kadar geçen süreçte, 

çalışmalarıma önemli katkı sağlayan danışmanım sayın Prof. Rusko Vasilev RUSEV’e,  

çalışmanın her aşamasında yol göstererek, eleştiri, destek ve planlamada büyük katkı 

vererek yönlendiren Uz. Psk. Dan. Sabit AKBAŞ’a, büyük bir incelik örneği göstererek, 

her an eleştirileriyle tezi yönlendiren sevgili hocam Yrd. Doç. Dr.Ahmet DOĞANAY’a 

teşekkürlerimi sunarım. 

 Uygulama planlamada önemli katkılar sağlayan, kültür ve  meslek alanında çok 

şey öğrendiğim sayın Prof. Mustafa APAYDIN’a,  bu çalışmanın aşamalarını sürekli 

takip eden, yönlendiren ve destekleyen konservatuvar müdürü Sayın Prof. Dr. Ahmet H. 

YÜCEL’e, kaynakların değerlendirilmesinde bu araştırmaya önemli katkı sağlayan 

sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYIK’a, Arş. Gör. Oğuz KIRDÖK’e, yazım aşamasında 

katkılarından dolayı Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışanlarına, Çukurova Üniversitesi 

Araştırma Fonuna (DK2008YL2) teşekkür ederim. 

 Çalışmalarımda her zaman beni destekleyen eşim Fatma, çocuklarım Omay ve 

Onata sonsuz teşekkürler.   
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

İnsanla var olan sanat; sevincin, üzüntünün, tepkinin, aşkın, sevginin, alayın, 

yerginin, ağıtın, isyanın, nefretin v.s. gibi tamamen insana özgü davranışların, belli bir 

yöntemle dışa vurumu olarak tanımlanabilir. Toplu yaşamaya muhtaç, sosyal bir varlık 

olan insan, önce en yakın malzemesi olan sesini keşfetti, daha sonra da bu malzemeyi 

ortaklaşa kullandı. Bireyin düşünme yetisi, evreni algılayabilmesi, çevresiyle iletişim 

kurabilmesi, yorumlayabilmesi ve üretebilmesi süreciyle oluşabilen sanat, sosyal 

yaşamın temeli olmaktadır. Müzik, şarkı söylemeyle başladı (Say, 2000, 16) tümcesi, 

insanlığın müziğe ilk adımı sesiyle başlaması varsayımı, dikkate değer bir yaklaşım 

olmaktadır. Müziğin dününü, bugününü ve hatta yarınını da kucaklayacak güzellikte bir 

tanımını, eski Mezopotamya kavimlerinden biri olan Kassit’ler yaklaşık 4000 yıl 

öncesinden bize ulaştırmışlar. Çevirisi şöyle; “Ezgiden zaman doğdu. Ezgi ise kutsal 

merhametten. Ve aydınlık oldu; günler, çağlar fışkırdı ezgilerden; kalbe ve daha derin 

kaynaklara bir sürgün gibi akarak… Ve dünya, ezgilerle sürdürüyor yaşamını; 

korkulardan arınarak…” (Okyay, 2001,57).  

Günümüzde müzik, edebiyat, şiir, opera, bale, dans, tiyatro, heykel, resim, 

mimarlık gibi tanımlanan ve geniş bir alanı kapsayan sanata, insanın yansımasıdır da 

diyebiliriz.Var oluştan bu yana, on binlerce yıldır uygarlığını geliştirmeye çalışan 

insanoğlu, geçen beş yüz yılda yaşamın her alanında olağanüstü gelişim göstermiştir. 

Özellikle orta çağ Avrupa’sında Rönesans ve reformlarla başlayan, kültür, sanat ve 

mimarideki gelişme, “Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş” olarak adını 

verdiğimiz dönemlerle, uygarlığa yeni bir ivme kazandırmış, yaşamın diğer alanlarını da 

etkilemiştir. 

Belli kurallar içinde birlikte (toplu olarak) şarkı söyleme sanatına, koro denir. 

Bugün dünyada, aktif müzik yapan insan sayısının,  en fazla korolarda olduğu ve koro 

sayılarının da, yüz binlere ulaştığı söylenebilir (Egüz1971, 4).  Koro, doğal ve en çabuk 

oluşan müzik topluluğudur. Bu nedenle, tüm dünyada en çok ve en sık rastlanan sanat 

olgularından biridir koro. Dolayısıyla da dünyada genel olarak en etkin ve en yaygın 

müzik topluluğu durumundadır. En geniş anlamıyla ele alınarak bakıldığında, koronun 

insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Bu bakımdandır ki koro, insanlık tarihinin 

en doğal, en eski, en köklü, en kıdemli müzik topluluklarından biri olarak bilinir. Ancak, 
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koro olgusu çok eski olmakla birlikte “koro” terimi yaklaşık 2500 yıllık bir geçmişe 

sahiptir (Uçan, 2001,13).  

Başta okullar, resmi ve özel kuruluşlar olmak üzere toplumun diğer 

katmanlarıyla, ülkemizde faaliyet gösteren koroların sayıları binlerle ifade edilmektedir. 

Günümüzde yaygın olan koroların, çağdaş normlarla eğitilmesi, bir gereksinim haline 

gelmiştir. Bu da, bilimsel tekniklerle eğitilmiş, yeterliliği oluşmuş, birikimli koro 

eğitimcileriyle (şef) mümkün olabilir. Bir müzik yapıtını seslendiren koroyu yönlendiren 

şef, bestecisi veya düzenleyicisinin istekleri doğrultusunda esere, davranışlarıyla kişisel 

yorumunu da katan kişidir. Şef, eseri yönetirken; göz, mimik, el, kol ve vücut dili gibi 

jestler kullanarak, karşısındaki toplulukla iletişim kurar. Böylece yapıt,  şefin istediği 

şekilde, koro tarafından yorumlanarak seslendirilir. Koroların seviyesi, performansı ve 

kalitesi, şef - koro iletişimi ile yakından ilgilidir. Bir bakıma koronun sahnedeki başarı 

veya başarısızlığı, şefin sorumluluğundadır. Şefin kazanmış olduğu eğitim, teknik 

seviye, iletişim becerisi ve liderliği (öğretimsel liderlik), koronun başarısını olumlu 

yönde etkileyeceği kuşkusuzdur. Dolayısıyla koro şefinin başarısını, koro ile kurduğu 

karşılıklı iletişim belirleyecektir.   

Sosyal bir varlık olarak insan, doğası gereği yalnız değil toplu yaşamaya ve 

iletişim kurmaya muhtaçtır. İnsanlar iletişimi genel olarak, sözlü veya sözsüz biçimde, 

farklı yöntem ve teknikler kullanarak gerçekleştirir. Yöntem ve tekniklerin farklılığı, 

şekli ve kullanılış biçimi, yaşamın kalitesini belirler. Sanat da bir iletişim biçimidir. 

Birlikte şarkı söyleme sanatı olan koro, toplumlarda etkin müzikal iletişim araçlarından 

biri olmaktadır. Bu iletişim; oldukça yalın, yaygın ve diğer sanat türlerine göre daha 

kolay gerçekleştirilebilen bir müzik alanıdır. Koro ile koroyu yöneten şefin arasındaki 

ilişkinin ne olması, nasıl olması, şefin davranış tarzı ve koroyu yönetiminde kullandığı 

tekniğe kadar, kısaca şef ile koro iletişiminin hangi ölçütlere dayanabileceği, ele 

alınması ve araştırılması gereken bir konudur. 

Ülkemizde profesyonel seviyede, koro şefi eğitimi gerçekleştiren kurumlara, 

önemli ihtiyaç duyulmaktadır. Korolarda şeflik yapan bireyler, kişisel beceri, deneme 

yanılma ve bir bakıma el yordamıyla çalıştıkları, yadsınamaz bir gerçektir. Buna paralel 

olarak da korolar, istenilen kalite ve performansa ulaşamamaktadırlar.  İletişimin ve 

bilgiye ulaşabilmenin,  baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda, evrensel koro 

eğitim tekniklerinin araştırılması, sanatın bu alanında önemli bir gereksinimdir. Bir 

araştırma sonunda, 1950’li yıllarda Batı Almanya’da 30.000 koronun faaliyet 

göstermesi, ( Egüz, 1971, 4 ) dikkate değer bir ölçü olmaktadır. 2003 ve 2004 yılında ise 
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Birleşik Almanya’da yapılan istatistiklere göre (Musık Almanach) toplam 61000 koro 

faaliyet göstermekte, bu korolarda bulunan koro elemanı (korist) sayısı da 3,2 milyon 

kişi olarak tespit edilmiştir. Ülkemizde ilk, orta, yüksek öğretim kurumlarıyla, müzik 

fakülteleri, operalar, konservatuarlar, dernekler, özel ve resmi diğer sektör alanlarıyla 

hızla yaygınlaşan koroların eğitiminde koro ile şefin iletişimi, bu alanda bilimsel 

araştırma ve inceleme yapmayı gerekli kılmaktadır.  

 Bu gün dünyada ve ülkemizde koro yapıtlarının, diğer sanat ürünleri gibi 

topluma doğru, etkin ve istenilen standartlarla taşınabilmesi önem taşımaktadır. 

Özellikle ülkemizde binlerce insanın faaliyet gösterdiği koroların daha doğru, etkin ve 

bilimsel tekniklerle eğitimi, sosyal yaşantımıza önemli katkılar sağlayacağı kuşkusuzdur. 

1.1.Problem 

Eğitim ve öğretimin ilk aşamasından itibaren bize tanıdık gelen, hayatın diğer 

alanlarında da karşılaşabildiğimiz korolar, şehirler ve kasabalar hatta köylerde de 

görülebilen bir sanat faaliyetidir. Önemli bir sosyal iletişim aracı sayılan korolar, bugün 

ülkemizde ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarıyla, müzik fakülteleri, operalar, 

konservatuarlar, dernekler, özel ve resmi diğer sektör alanlarıyla binlerle, dünyada ise 

yüz binlerin ötesinde sayılara ulaştığı ifade edilebilir. 

Toplu şarkı söyleme sanatı olarak ta tanımlanabilen koroların daha doğru, kaliteli 

ve yeterli performansa ulaşabilmesi, sanata olduğu kadar,  sosyal hayata da olumlu 

katkılar sağlayacağı kuşkusuzdur. Ayrıca koro; bireye kendini ifade etme ve çevresiyle 

iletişim kurmayı, disiplinli ve düzenli çalışmayla başarı kazanılabileceğini, çok yönlü 

düşünebilmeyi, farklı düşüncelere saygıyı, toplu iş yapabilmeyi,  öz güven ve kendini 

aşabilmeyi kazandırır. Bugün birçok ülke eğitim sisteminde, ortak iş yapabilme ve başarı 

elde etme amacına yönelik olarak korolardan yararlanmaktadır. Çevremizde yoğun 

faaliyet alanı bulunan koroların başarısı, etkileyiciliği ve kalitesi, sanat alanında önemle 

üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir.  

Koroların doğru eğitilebilmesi; etkin iletişim oluşturabilen, yeterli alan eğitimi 

almış, öğretimsel liderlik (yönlendirebilme gücü) özelliklerine sahip, müzikal becerisi 

yüksek,  sanatçı - pedagoglarla mümkün olabilir. Malzemesi insan sesi olan koroların 

sanatsal başarısı, nasıl ve ne şekilde eğitildiği konusu, araştırmaya değer bir önem 

kazanmıştır. Başka bir yaklaşımla sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan korolar, 

günümüz toplumlarında önemli bir sosyal ihtiyacı karşılamaktadır. Koroların kalite ve 
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performansının yeterli düzeyde olabilmesi, ancak insan ve madde kaynaklarını doğru, 

etkili bir şekilde kullanabilen, donanımlı şeflerle mümkün olacaktır. Bu donanımı 

sağlamanın yolu da, şeflerin mevcut durumlarıyla sınırlı kalmayıp, alanlarında sürekli 

olarak gelişmeleri takip etmesi ve kendini yenilemesi gerekmektedir. Koro şefleri, 

iletişim becerisi yanında temel koro yönetim teknikleri ile ilgili teori ve pratiği iyi 

bilmesi gerekir. Şefin, yönetim tekniklerini davranışa çevirebilmesi için, ideal olan, 

öncelikle bu alanda genel akademik bir eğitim almış olması ve yeterli iletişim becerisine 

sahip olması gerekir. Bu şekilde kendisini yetiştirmiş bir koro şefi, koro üyelerini etkin 

ve başarılı bir koro olmaya doğru harekete geçirecek ve korodaki problemleri uzun süre 

deneme yanılma yöntemi yerine bilimsel yöntemlerle çözecek ve başarılı olacaktır. 

Korolarda yapılan araştırmalarda, başarılı koro şeflerinin; iyi iletişim kurabilme, 

iyi pedagog, güçlü öğretimsel liderlik özellikleri sergilediklerini ortaya koymuştur. Koro 

şefinin, koro üyeleri ile kuracağı iletişimle koro yapıtlarını, doğru çalışma ve yöntemin 

kullanıldığı bir çalışma süreci içinde, koronun kalite ve performansının artırılmasında 

etken olacağı kuşkusuzdur. 

Koro şeflerinin, koro eğitimindeki fonksiyonu ile öğretimsel liderlik 

davranışlarının belirlenmesi; geleceğin korolarına önemli bir vizyon ( koro başarısı için 

düşlenen performansı tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilme) ve misyon (ilgili 

vizyonun koro üyelerinin kolayca anlayabilecekleri kadar yalın, kendi rol, görev ve 

sorumluluklarına uygulayabilecekleri kadar işlevsel, üst düzeyde ortak bir duygunun, 

düşüncenin, eylemin bir parçası gibi yeniden yorumlayarak) kazandırılması açısından 

çok önemlidir.  

 Bu çalışmanın amacı; şefin koro ile olan iletişimi,  koro üyesi algılarının 

değerlendirilmesi,  şefin koro eğitimindeki rolünün irdelenmesi ve mevcut birikimler 

dikkate alınarak yeni bir bakış açısı sunmaktır. Çevremizde yoğun olarak yaşamını 

sürdüren koroların doğru, etkin ve bilimsel tekniklerle eğitimi, günümüz toplumlarında, 

üzerinde durulan, araştırılan ve geliştirilen bir konu haline gelmiştir. Koro yönetimi ile 

ilgili yayınların, ülkemizde oldukça sınırlı olması nedeniyle, bu çalışma ile koro şefi ve 

adaylarına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Şefin koro eğitimindeki rolünün, incelenmesi 

ve araştırılması gereken bir alan olup, bu konuda eğitim ve öğretimle ilgili yayım 

çalışmalarının artırılması önem kazanmıştır. 
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1.2. Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırmanın amacı; şefin koro ile iletişimi ve şef davranışlarının koro üyeleri 

algılarına göre değerlendirilerek, şefin koro eğitimindeki rolünün irdelenmesi, var olan 

birikimler ışığında yeni bir bakış açısı sunmaktır. Başka bir deyişle bu çalışma, günlük 

yaşamda kullandığımız davranış ve jestlerden, koro yönetiminde şefin davranış ve jest 

tekniğine, liderlik, iletişim, teknik yeterlilik, gözlerle etki kurma ve mimikler  gibi koro 

eğitimi ile ilgili şefin diğer davranış alanlarını kapsamaktadır. 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

 

1. Şefin koro ile karşılıklı iletişim oluşturabilmede, kadın ve erkek koro  

üyelerinin mevcut durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde 

anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Şefin koro ile karşılıklı iletişim oluşturabilmede, mevcut koro şefinin durumu  

    ile ideal bir şefte olması gerekenin, koro elemanları tarafından algılanması ve  

    değerlendirilmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

3. Eser yönetirken estetik veya artistik görüntü verebilmede, kadın ve erkek koro 

üyelerinin mevcut durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde 

anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Eser yönetirken estetik veya artistik görüntü verebilmede, mevcut koro şefinin 

durumu ile ideal bir şefte olması gerekeninin, koro elemanlarının algılaması 

ve değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

5. Eğitim aldıkları mevcut şef ile ideal bir koro şefinin yönetim sırasında koroya 

gözleriyle etki kurabilmesinde, kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut durum 

ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

6.  Eğitim aldıkları mevcut şef ile ideal bir koro şefinin yönetim sırasında koroya 

gözleriyle etki kurabilmesinde, koro elemanlarının algılaması ve 

değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

7. Mevcut şefin koro ile karşılıklı oluşturduğu ve ideal bir şefin koro ile kurması 

gerektiği jest ve mimiksel davranışların, kadın ve erkek koro üyelerinin 

mevcut durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark 

var mıdır? 
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8. Mevcut şefin koro ile karşılıklı oluşturduğu ve ideal bir şefin koro ile kurması 

gerektiği jest ve mimiksel davranışların, koro elemanlarının algılaması ve 

değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

9. Mevcut koro şefinin koro ile karşılıklı oluşturduğu ve ideal bir şefin koro ile 

kurması gerektiği sözsüz iletişimsel davranışların, kadın ve erkek koro 

üyelerinin mevcut durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde 

anlamlı bir fark var mıdır? 

10. Mevcut koro şefinin koro ile karşılıklı oluşturduğu ve ideal bir şefin koro ile 

kurması gerektiği sözsüz iletişimsel davranışların, koro elemanlarının 

algılaması ve değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

11. Mevcut koro şefinin ve ideal bir şefin koro ile eser yönetirken kurması 

gerektiği bedensel iletişimin, kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut durum 

ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

12. Mevcut koro şefinin ve ideal bir şefin koro ile eser yönetirken kurması 

gerektiği bedensel iletişimin, koro elemanlarının algılaması ve 

değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

13. Yönetim sırasında gösterdiği artistik davranışlarda kadın ve erkek koro 

üyelerinin mevcut durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde 

anlamlı bir fark var mıdır? 

14. Yönetim sırasında gösterdiği artistik davranışlarda mevcut koro şefin durumu 

ve ideal bir şefte olması gerekenin, koro elemanlarının algılaması ve 

değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

15. Mevcut koro şefinin koro ile karşılıklı oluşturduğu ve ideal bir şefin koro ile 

kurması gerektiği kendine has özel işaretlerde, kadın ve erkek koro 

üyelerinin mevcut durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde 

anlamlı bir fark var mıdır? 

16. Mevcut koro şefinin koro ile karşılıklı oluşturduğu ve ideal bir şefin koro ile 

kurması gerektiği kendine has özel işaretlerde, koro elemanlarının algılaması 

ve değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

 17. Koronun fiziksel ve ruhsal açıdan hazırlanabilmesinde, kadın ve erkek koro 

üyelerinin mevcut durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde 

anlamlı bir fark var mıdır? 
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18. Koronun fiziksel ve ruhsal açıdan hazırlanabilmesinde, mevcut koro şefin 

durumu ile ideal bir şefin yapması gerekenlerin, koro elemanlarının 

algılaması ve değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

19. Mevcut koro şef ile ideal bir şefin, ses alıştırmalarını doğru ve yeterli 

yapabilmede, kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut durum ve olması 

gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

20. Mevcut koro şef ile ideal bir şefin, ses alıştırmalarını doğru ve yeterli 

yapabilmede, koro elemanlarının algılaması ve değerlendirmesi arasında 

anlamlı farklılık var mıdır? 

21. Kişilere adil ve eşit davranmada, kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut 

durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var 

mıdır? 

22. Kişilere adil ve eşit davranmada, mevcut şefin durumu ile ideal bir şefte 

olması gerekenin, koro elemanları tarafından algılaması ve değerlendirmesi 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

23. Mevcut şef ve ideal bir şefin koro ile çalışmalarını zevke  

      dönüştürebilmesinde, kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut durum ve  

       olması gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

24. Mevcut şef ve ideal bir şefin koro ile çalışmalarını zevke   

      dönüştürebilmesinde, koro elemanlarının algılaması ve değerlendirmesi 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

25. Mevcut koro şefin durumu ve ideal bir şefin, entonasyon ve artikülasyona 

önem vermede, kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut durum ve olması 

gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

26. Mevcut koro şefin durumu ve ideal bir şefin, entonasyon ve artikülasyona 

önem vermede, koro elemanları tarafından algılanmasında anlamlı farklılık 

var mıdır? 

27. Mevcut koro şefin durumu ve ideal bir şefin, koroya liderlik yapabilmede 

kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut durum ve olması gereken durumla 

ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

28. Mevcut koro şefin durumu ve ideal bir şefin, koroya liderlik yapabilmede, 

koro elemanları tarafından algılanmasında anlamlı farklılık var mıdır? 

29. Koroya hakim olma ve yeterli disiplin oluşturabilmede, mevcut koro şefin 

durumu ile ideal bir şefte olması gerekenin, kadın ve erkek koro üyelerinin 
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mevcut durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark 

var mıdır? 

30. Koroya hakim olma ve yeterli disiplin oluşturabilmede, mevcut koro şefin 

durumu ile ideal bir şefte olması gerekenin, koro elemanlarının algılaması ve 

değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

31. Mevcut şefin durumu ile ideal bir şefin, koroya takım ruhu verebilmede, 

kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut durum ve olması gereken durumla 

ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

32. Mevcut şefin durumu ile ideal bir şefin, koroya takım ruhu verebilmede, koro 

elemanlarının algılaması ve değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var 

mıdır? 

33. Çalışmalara zamanında gelmede, kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut 

durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var 

mıdır? 

34. Çalışmalara zamanında gelmede, mevcut şefin durumu ile ideal bir şefte 

olması gerekenin, koro elemanları tarafından algılanması ve değerlendirmesi 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

35. Mevcut koro şefin durumu ile ideal bir şefin repertuar seçimi konusunda, 

kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut durum ve olması gereken durumla 

ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

36. Mevcut koro şefin durumu ile ideal bir şefin repertuar seçimi konusunda, koro 

elemanlarının algılaması ve değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var 

mıdır? 

37. Giyim kuşama dikkat etmede, kadın ve erkek koro üyelerinin mevcut durum 

ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark var mıdır? 

38. Giyim kuşama dikkat etmede, mevcut koro şefin durumu ile ideal bir şefte 

olması gerekenin, koro elemanlarının algılaması ve değerlendirmesi arasında 

anlamlı farklılık var mıdır? 

39. Çalışmalara hazırlanmış olarak gelmede, kadın ve erkek koro üyelerinin 

mevcut durum ve olması gereken durumla ilgili görüşlerinde anlamlı bir fark 

var mıdır? 

40. Çalışmalara hazırlanmış olarak gelmede, mevcut şefin durumu ile ideal bir 

şefte olması gerekenin, koro elemanları tarafından algılanması ve 

değerlendirmesi arasında anlamlı farklılık var mıdır? 
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1.3. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma, koro şeflerinin koro eğitimindeki rolü kapsamında, koro ile 

kurması gereken iletişim biçimi, becerisi ve liderlik davranışlarının koro üyeleri 

tarafından algılanma düzeylerini belirlemeye yöneliktir. Yine bu çalışma ile hedeflenen; 

koro şefinin, koro ile iletişimini irdelemek, bu konuda var olan birikimler ışığında yeni 

bir bakış açısı sunmaktır. Araştırma,  günlük yaşamda kullandığımız davranış ve 

jestlerden, koro yönetimindeki davranış ve jest tekniğine, sözlü ve sözsüz iletişim, 

gözlerle etki kurma, mimikler ve diğer davranışlarla repertuarın nasıl 

oluşturulabileceğine kadar alanı kapsamaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren ve son 

yıllarda istikrarlı başarı çizgisi oluşturmuş bazı koroların genel durumları hakkında bilgi 

edinilerek, şefin korodaki davranışları ve koro üyesi ile olan iletişimini, ne gibi bir 

düzeyde gerçekleştirebildiklerinin tespit ve analiz edilerek,  koro eğitimine katkı 

sağlanacaktır. 

Ayrıca, araştırmada elde edilen şefin korodaki rolünün ve koro ile kurması 

gereken iletişimin boyutları ile ilgili sonuçlar, koroların eğitilmesinde bir ölçüt olarak 

kullanılabilecektir. 

1.4. Sayıltılar 

Bu araştırmada aşağıda belirtilen varsayımlar esas alınmıştır. 

 

1) Araştırma için alınan örneklem evreni temsil etmektedir. 

2) Veri toplama aracına verilen yanıtlar gerçeği temsil etmektedir. 

3) Veri toplama aracı araştırmanın amacına uygundur. 

4)  Araştırmaya katılan koro üyeleri, koro şefinin göstermesi gereken iletişim  

davranışlarını değerlendirebilir niteliktedirler.  

1.5. Sınırlılıklar  

Bu araştırma; 

 

1) Her yıl haziran ayının ilk haftasında Ankara’da düzenlenen ve Türkiye’nin 

hemen her ilinden gelen, ortalama yüz koronun katıldığı Türkiye Korolar 

Şenliği yapılmaktadır. Bu şenliğe katılan korolar, araştırmaya evren olarak 
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kabul edilmiştir. Son olarak Haziran 2009’da Ankara ilinde on dördüncüsü 

gerçekleşen Türkiye Korolar Şenliği’nde, bir araya gelen çocuk, gençlik, 

kadın, erkek, büyük ve karma korolar üzerinde araştırma yapılmıştır.  

 

Şenliğe sürekli katılan koroların, Şenlik Değerlendirme Kurulu’ndan aldıkları 

son üç ödül, puan ve genel performansları incelenmiş, en yüksek puan alan dokuz koro    

örneklem kabul edilmiş, araştırmamıza model olmuştur. Bu koroların adları şunlardır; 

 

• Türkiye Polifonik Korolar Derneği Dernek Korosu (Ankara) 

• Cumhuriyet Ünv. Eğitim Fak. G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D.Korosu (Sivas) 

• Gazi Ünv. Eğitim Fak. G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D.Korosu (Ankara) 

• On Dokuz Mayıs Ünv. G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D.Korosu (Samsun) 

• Karadeniz Teknik Ünv. G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D.Korosu(Trabzon) 

• Pamukkale Ünv. Eğitim Fak. G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D.Korosu (Denizli) 

• Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu (Adana) 

• Türkiye Polifonik Korolar Derneği Gençlik Korosu (Ankara). 

• Onsekiz Mart Ünv.G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D.Korosu (Çanakkale) 

 

2) Korolardaki şefin rolü ile ilgili ölçümler, araştırmacı  tarafından geliştirilen ölçme 

aracı ile sınırlıdır. 

3) Korolardaki ölçümle ilgili anket çalışmaları, 16.05.2009 – 20.10.2009 tarihleri 

arasında planlanıp gerçekleştirilmiştir. 

4) Araştırma anket formu, Türkiye Korolar Şenliği Şenlik Değerlendirme  

    Kurulu’nun Şenliğe katılan korolardan, aldıkları son üç ödül, aldıkları puanlar ve 

genel performansları ölçü alınmak suretiyle, belirlenen dokuz koro üzerinde 

yapılmıştır.      

5) Araştırmadaki veri toplama, sekiz koroda bulunan 331 koro üyesi üzerinde anket   

    uygulanarak gerçekleştirilmiştir.     

1.6. Tanımlar  

Şef: Koroyu eğiten, konserlerde koronun karşısına durarak, el-kol hareketleriyle koroyu 

yöneten ve yönlendiren kişidir. 
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Koro: Belli disiplin ve kural içinde, şefin istek ve işaretlerine doğrultusunda şarkı 

söyleyen topluluk 

Koro üyesi ( koro elemanı, korist ):Belli disiplin ve kural içinde, şefin istek ve 

işaretlerine göre şarkı söyleyen topluluk bireyi.  

İletişim: Bir göndericiden alıcıya mesaj iletilmesi olayına denir. Bizim başkalarını, 

başkalarının da bizi anlamalarına yarayan bir süreçtir.    

Liderlik: Belirli amaçlar ve hedefler doğrultusunda başkalarını etkileyebilme ve eyleme 

sevk edebilme gücüdür (Şişman, 2002, 3) 

Öğretimsel Liderlik: Koro şefinin, koroda beklenen sonuçlara ulaşabilmek için hem 

kendisinin yerine getirmek durumunda olduğu, hem de kendisi dışındaki insanları 

etkileyerek onlar aracılığı ile yerine getirilmesini sağladığı davranışları kapsar (Şişman, 

2002, 58) 

Performans:  Bir çalışmanın yeterlik ölçüsü, serim veya sunum değeri  
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BÖLÜM II 

KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde, iletişim ve liderlik kavramları koro eğitimi açısından 

değerlendirildikten sonra, koroların tarihsel gelişimine değinilerek, şefin koro ile olan 

iletişimi ile koro eğitimi ve yönetimi farklı açılardan ele alınacaktır. 

2.1. İletişim 

 Fransızca “communication” toplumsal nitelikte haberleşmeyi içeren geniş 

kapsamlı bir ileti alışverişi anlayışını yansıtmaktadır.  İletişimin amacı, başkalarında 

davranış, tutum geliştirmek ve değiştirmektir. İletişim, toplumsaldır ve anlamların 

paylaşımıdır. İletişimin bir boyutu öğrenme, bilme, anlama ise bir boyutu da bildirme, 

öğretme ve yönlendirmedir. İletişim, toplumun üyeleri arasında sağladığı etkileşimle 

düşüncelerde, değerlerde, davranışlarda ve amaçlarda benzerlik ve uzlaşma olasılığını 

artırır. Bireylerin ve grupların kendi çıkarlarını ve hedeflerini, ortak bir amaçta 

bütünleştirerek toplumsal örgütlenmeleri gerçekleştirebilmeleri şansını yaratır 

(Zıllıoğlu,1996, 13, 62).  

 İletişim, bizim başkalarını, başkalarının da bizi anlamalarına yarayan bir süreçtir.  

Sözcüklerin, resimlerin, figürlerin, grafiklerin, vb. sembollerin kullanılarak bilgi, 

düşünce, duygu ve becerilerin aktarılması sürecidir (Ergin, 1995, 27). Koro şef ilişkisi, 

koronun var olabilmesi için kurulması gereken ortak bir iletişimdir. Bu iletişim biçimi, 

bir bakıma şef ile koronun örgütlenmesi olarak tanımlanabilir. Şef, başta bir eğitimci 

olarak koro üyelerinin tek tek algılama ve öğrenebilme kapasitelerini çok iyi bilmeli, 

kişisel sorunları çözebilme bilgi ve becerisi olmalıdır. Koro üyeleri ise olağanüstü bir 

dikkat ve sabırla şefi takip etmeli, onun isteklerini hatasız yerine getirmeye çalışmalıdır. 

Çünkü koro, ses ile iş yapan topluluk olduğuna göre, küçükte olsa bireysel 

dikkatsizlikler, eksiklik ve hataların, çok önemli sorunlara yol açacağı bilinmelidir. 

Günümüzde korolarının dikkat edeceği, başta koro üyelerine uygulanması gereken, 

bireysel veya toplu koro şan tekniği ile koroda entonasyon (tona ve akorda göre sesin 

temizliği, uyumu, tutarlılığı), artikülasyon( sözlerin anlaşılırlığı, telafuzu), farklı 

dönemlere özgü stil ve yorumlar gibi en temel çalışma konuların çözümlenmesi, 
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tamamen şefin iletişim ve liderlik marifetine kalacaktır. Kısaca şef ve koro, bir 

organizma gibi çalışmalı, çalıştıklarını da sergileyebilmelidir. 

Mesaj, kaynağın alıcısıyla paylaşmak istediği düşünce, duygu ve davranışları 

temsil eden sembollerdir( Ergin, 1995, 62). Koro şefi eser yönetimi sırasında el, kol, 

göz, yüz ve duruşuyla kafasındaki yorumu koro üyelerine verdiği mesajla 

yorumlatabilmelidir.Koro ile olan iletişiminde şef, kaynak kişi olursa, koro üyeleri de 

hedef veya alıcı konumunda olacaktır.  

Hedef / alıcı ise dinleyen, okuyan, bakan izleyen kişi ya da gruplar olabilir. 

Özellikle biyolojik, psikolojik, sosyal- psikolojik ve kültürel etkenler iletişimde kaynak, 

hedef ve ileti arasında ilişkileri belirler. Alıcı, Bir iletişim sürecinde alıcı, kaynağın 

gönderdiği mesajlara hedef olan kişi ya da kişilerdir (Zıllıoğlu, 1996, 98). Buna göre 

koro şef iletişiminde şef, kaynak kişi olursa, koro üyeleri de hedef veya alıcı konumunda 

olacaktır.  

İletişimi, bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel / görsel / 

görsel - işitsel fizik bir üründür (Zıllıoğlu, 1996, 99). Koro şefi herhangi bir eserin 

çalışılması veya yönetilmesi sırasında, ilgili eser için koro üyelerinden istediği ne varsa, 

üyelerle kurduğu ileti ile amacına ulaşabilecektir.  

Kaynak, Algılama, düşünme, seçme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı 

iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi veya kişilerdir. Bir iletişim sürecinde kaynak, 

hedeflediği kişi ya da grupta(alıcıda) davranış değişikliği oluşturmak üzere iletişim 

sürecini başlatan kişidir (Ergin, 1995, 51). Bu durumda koro şef iletişiminde koroyu 

yöneten şef,  kaynak kişi olacaktır. Koroda etkin ve yönlendirici görevi üstlenen kişi 

şeftir. Kaynak olan şef, iletişim sürecini başlatan kişi olarak kendisini iyi tanıması, 

gireceği iletişim biçimini sürdürebilecek yeterlilikte olması gerekir. Bir başka söyleyişle, 

iyi rahat uygulama yapabilmeli, iyi örnekler sergileyebilmeli ve iletişimi yönlendirecek 

kapasitede olmalıdır. Ayrıca, kaynağa (şefin)  alıcı (koro) tarafından güvenilmesi 

gerekir.  

2.1.1. Sözlü İletişim  

Bu iletişim biçimi; konuşma, ses, dil, dinleme ile kurulan iletişimdir. Yazıda 

sözlü iletişim biçimi olarak kabul edilir. 

Dil, konuşma ve düşünme aracımızdır. Algılarımızı, yorumlarımızı, yargılarımızı 

ve bilgilerimizi üretebilmemizde temel etkendir. Dil anlam yaratma ve paylaşma ile ilgili 
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simgesel bir etkinlik veya duyular ve duygular dünyasının nesnelleştirilmesidir. Dil, 

belirtmek ve paylaşmak istediğimiz anlamlar için yol gösterici bir harita gibidir 

(Zıllıoğlu, 1996,133). Şef, koro eğitiminde koro üyeleriyle iletişimi, sözlü ve sözsüz 

olarak kurmalıdır. Her iki iletişim biçimi, gereksinim duyulduğu oranda şefin planlarını 

destekleyecek biçimde olmalıdır. Şef, çalışmalarda öncelikle gerekli gördüğü yerde koro 

ile sözlü iletişim kurarak açıklamalar yapabilir, 

koro üyelerini aydınlatmalıdır.  

2.1.2.Sözsüz İletişim 

Yüz ifadeleri, jestler ve mimikler, baş hareketleri, dokunma, giyim kuşam ile 

kurulan iletişimdir. Düşünceler sözlü, duygular ise sözsüz iletişimle daha kolay 

aktarılmaktadır. Dolayısıyla koro sanatı öncelikle duygulara yönelik olduğundan, koroda 

şef ile koro üyelerinin ilişkisi büyük oranda sözsüz iletişime dayanacaktır. 

Kişiler arasında yüz yüze iletişimde doğal olarak yer ala ses tonlaması, yüz 

ifadeleri, mimikler, bedensel hareketler, jestler sözlü iletişimin çerçevesini ve anlamını 

belirlemede her zaman etkili olagelmiştir (Zıllıoğlu, 1996, 179).  

Yüz yüze bir iletişimin yapılandırılmasında, ortalama olarak sözcüklerin %10, 

ses tonunun%30 ve beden dilini oluşturan mimik ve jestlerin %60 rol oynadığı 

belirtilmiştir (Batlaş,1992,30).  

Beden Dili, jestlerle ve mimiklerle gerçekleşir. Yüz kaslarının bir anlam ifade 

eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı, mimikleri, diğer bir deyişle yüz ifadesini; 

baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri yada bedenin tümünün kullanımı jestlerden oluşur 

(Zıllıoğlu, 1996, 191). Biricik malzemesi ses olan koroyu yönetecek olan şef, sesini 

kullanarak iletişim sansını kullanamayacaktır. Şef, korodan yapmasını isteyeceği her 

şeyi, onlarla kuracağı sözsüz iletişimle gerçekleştirmelidir. Bu iletişim biçimini, el, kol, 

mimik, yüz ve vücudunun diğer bölümleriyle kuracağı jestsel davranışlarla 

sağlayabilecektir. Sözsüz iletişimin, diğer iletişim biçimlerinden daha etkili olduğu 

yönündeki araştırmalar, koro şefinin koro üyeleriyle kuracağı iletişimde, sıkıntı 

çekmeyeceği hatta bu durumun, şefe avantaj sağlayacağı varsayımını da 

güçlendirmektedir..   

Jest ve mimikler çoğu kez duyguları yansıttıklarından çok anlamlı ya da anlamca 

belirsiz olabilirler. Örneğin, kaş çatma hoşnutsuzluk, onaylamama, şaşkınlık, can 

sıkıntısı, kızgınlık gibi birçok nedenden kaynaklanabilir ve değişik anlamları verebilir. 
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Doğru anlamları, içinde gerçekleştikleri ortam ve iletişim durumunun değerlendirilmesi 

ile belirlenir. Her kültürün bir jest ve mimikler dağarcığı vardır (Zıllıoğlu, 1996,192). 

Koro şefi, günümüzde uluslararası kabul görmüş jest ve mimikleri kullanmak 

durumundadır.           

Sözsüz iletişim, kişilerarası iletişimde sözlü iletişimle birlikte etkin olan, susma, 

sesin rengi ve müziği, beden dili, mekan ve zaman özellikleri, renk ve giyim kuşam 

kodlarını içerir. Sesin tonlanması, perdesi gibi özellikler sözel iletilere katılan ve anlam 

yaratmada önemli olan özelliklerdir. Beden dilinin evrensel, kültürel ve kişisel boyutları 

vardır( Ergin, 1995,217). 

   Söz bir kulaktan giren mesaj, bir kulaktan çıkar, gözlerle oluşan mesaj direk 

beyne gider. Bireyi etkileyen en etkili kanal göz temasıyla sağlanır. Yüzün sessiz 

iletişim anındaki tebessümü, mimikleri, jestleri, baş hareketleriyle elde ettiği temaslardır. 

Her beden duruşunun bir mesajı vardır. Omuzların dikliği kendine güven anlatırken, 

eğikliği teslimiyeti, öne doğru eğik ve dik saldırganlığı, oynayan vücut tedirginliği 

belirler. Ayrıca giyim kuşamla da karşıdaki insanlara bedensel sessiz mesajlar verilir 

(Sıkık, 1998, 58). 

2.2.Liderlik  

Etkin bir yönetim yaklaşımının temelinde, yönetimin iş görenleri motive etme 

yeteneği yatar. Koro şefi davranışlarıyla, koro üyelerinin üzerinde, güven veren, telkin 

edici, saygın, etkin bir kişilik sergileyerek, onları etkileyebilmelidir. Koro üyelerinin her 

biri ise, amaç doğrultusunda çalışan topluluk (grup) bireyi olarak, bir arada iken, kişisel 

istek ve zevklerinden uzaklaşıp, grubun kurallarına titizlikle uymalıdır. Birlikte 

amaçlarına doğru bir makinenin parçası gibi çalışabilmeli ve takım olmalıdırlar.  

Grup üyeliği, grup normlarına uyma zorunluluğunu beraberinde taşır. Grup 

normları ise, grup üyelerinin, belli durumlarda grup amacını gerçekleştirmek için 

uymakla yükümlü bulundukları zorunlu tutum ve davranış biçimleridir. Öyle ki, grubun 

diğer üyeleriyle özdeşleşme durumunda olan her birey, bu olguyu grup normlarına uyma 

yoluyla gerçekleştirir. (Kaynak,1995:172) Günümüzde toplulukları “birey” olarak değil 

de, bir “grup üyesi olarak ele alındığında, artık bireyin grup içinde ele alınarak 

işlenmesi, giderek “takım” kavramına varılması ve bu anlayış açısından verimlilik ve 

motivasyonel davranış olgularına yaklaşılması ağırlık kazanmıştır (White, 1956, 242). 
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Empati, (antik Yunanda: empatheia) bir insanın, kendisini karşısındaki insanın 

yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır 

(Dökmen,1995,23). Koro eğitimi ve yönetimi sırasında öğretimsel lider olan şef, empati 

yaparak, koro üyelerinin duygularını hissedebilmelidir. Koro elemanlarının nerede nasıl 

düşünebileceği, hangi durumlarda ne şekilde tepki verebileceği, şef tarafından 

algılanabilmeli, yönlendirebilmelidir. Bir şefin başarılı olabilmesinin beklide en önemli 

koşulu, empati yapabilme gücü ile orantılı olacaktır.  

Liderlik, çeşitli sosyal bilimlerin (psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, yönetim 

bilimi) ortak inceleme konularından biri olmasına karşılık, liderliği ne ifade ettiği 

konusunda sosyal bilimciler arasında ortak bir algı oluşmamıştır. Liderlik, fraklı bakış 

açılarından yaklaşıldığında ve bakıldığında, farklı biçimlerde analiz edilebilen ve 

tanımlanabilen bir kavramdır. Nasıl ki bir nesneyi farklı açılardan bakıldığında onun 

farklı özellikleri görüldüğü gibi liderlik kavramına da farklı yönlerden yaklaşıldığında, 

onun farklı biçimlerde analiz edilip tanımlanması doğal karşılanabilir. Liderlik, yönetim 

biliminin bir konusu olduğu kadar, psikolojik, sosyolojik, politik, askeri, felsefi ve 

tarihsel açılardan da ele alınıp analiz edilebilen bir kavramdır (Duke, 1987,165). 

 Liderlik, yönetim bilimi ile ilgili literatürde olduğu kadar eğitim ve yönetiminde 

de üzerinde çok durulan konulardan biridir. Geçen yüzyılın başlarından itibaren bir bilim 

olarak gelişmeye başlayan yönetim biliminin öncüleriyle başlayarak liderlikle ilgili 

çeşitli tanımlar yapılmış ve bazı teoriler ve modeller geliştirilmiştir. Ancak bu kavramın 

tanımı ve ne ifade ettiği konusunda yönetim bilimciler arasında genel bir uzlaşma 

sağlanamamıştır(Şişman, 2002, 2). 

2.2.1. Liderlik Tanımları 

 Liderlik konusu, yönetim alanında araştırma yapan bilim adamlarının çok yoğun 

olarak çalıştıkları bir konu olmuştur. Liderlik ile ilgili 3000’den fazla araştırma 

yapılmıştır. Liderliğin çok değişik isimleri yapılmış ancak ortak bir tanım üzerinde 

uzlaşılamamıştır. Liderlik konusunda önemli görülen tanımlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 

• Liderlik, grup etkinliklerini grup hedeflerine ulaşma doğrultusunda etkileme 

sürecidir (Bass, 1985,65). 
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• Liderlik, görüşleri, eylemleri ve eğilimleri, etkileme, yönlendirme ve yönetmedir 

(Bennis ve Nanus, 1985,56) 

• Liderlik, lider ile her bir izleyici arasında oluşan çift yönlü bir etkileşimdir         

(Graen, 1976,116) 

• Liderlik,   etkili kişisel özelliklere bağlı bir güçtür (Etzioni, 1964,118) 

• Liderlik, izleyenlerin düşünce ve eylemlerini etkileme doğrultusunda güç 

kullanmaktır. 

 

           Liderlikle ilgili olarak yapılan tanımlar, liderliğin farklı yönlerini ele almıştır. 

Liderlik bazen bir kişilik özelliği, bazen belli bir makamın niteliği, bazen de bir davranış 

türü olarak kullanılmıştır. Bütün bu tanımlar, liderliği bir etkileme gücü olarak kabul 

etmiştir (Çelik, 1999,1). 

  Lider kümenin bir üyesi olarak, öteki üyeler üzeride olumlu etkide bulunan 

kişidir. Başka bir deyişle lider, küme üyelerinin kendine yaptığı olumlu etkiden daha 

fazlasını onlara yapabilen küme üyesidir (Başaran, 1996,53). 

2.2.2. Liderlikle İlgili Kuramlar 

 Liderlikle ilgili olarak başta ABD olmak üzere batılı ülkelerde yönetimle ilgili 

literatürde bir takım kuram ve modeller geliştirilmiştir. Liderlik konusunda yapılan 

araştırmalar birey odaklı ve grup odaklı olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Birey 

odaklı yaklaşım, tüm liderlerde var olan kişisel özellikleri bulmaya çalışır. Grup odaklı 

yaklaşım ise lider davranışları ile ortamdan kaynaklanan durumun etkileşimlerini konu 

alır (Özdemir,2002,13). Özellikle başarılı olmuş bazı devlet adamları ve askerler 

incelenerek bunların belli başlı liderlik özellikleri araştırılmıştır. Bunun sonucunda lider 

konumunda olan insanlarla ilgili olarak bazı ortak yanlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

kuramın hareket noktası, “Lider olunmaz, ancak lider olarak doğulur.” şeklinde 

özetlenebilir. Kuramda liderlerle ilgili olarak tespit edilen başlıca özellikler, fiziksel 

özellikler (boy, ağırlık, yaş, sağlık durumu, çehre vb.)ve kişisel özellikler (zeka, eğitim 

durumu, konuşma yeteneği, sosyal ilişkiler, iletişim gücü, güven verme, girişim, risk 

alma, cesaret, kendine güven vb.) olarak gruplandırılmıştır. Yapılan araştırmalarda etkili 

liderlerin aynı özellikleri taşımadıklarının ortaya çıkması, liderlerin özelliklerinin 

ölçülebilecek biçimde tanımlama güçlüğünün olması gibi nedenlerden dolayı özellikler 

kuramının liderlik sürecini açıklamada yetersiz kalmasıyla araştırmacıların dikkati 
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liderliğe konu olan grupların yapısına ve işleyişine çevrilmiş ve avranışsal yaklaşımın 

doğmasına yol açmıştır (Gümüşeli,1995, 5). 

2.2.3. Liderin Güç Kaynakları 

 Liderlik, insanları etkileyebilme gücüdür. Amaca ulaşabilmek için 

destekleyenlerin istekli katılımını sağlayan sosyal etki sürecidir. Buradan hareketle 

liderin grubu harekete geçirme ve amaca ulaştırma boyutlarındaki etkililiği, grubun 

özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan “gücü” etkin kullanma becerisine bağlıdır. Ancak, 

liderin bu gücü nasıl ve ne şekilde kullanacağı grup ve grup üyelerinin özelliklerine 

bağlıdır.  

Liderlik olgusunun daha iyi anlaşılabilmesi için, liderliğin güç kaynaklarını iyi 

incelenmesi gerekmektedir. Liderin beş farklı güç kaynağı vardır. 

 

 1) Yasal Güç: Liderin hiyerarşik yapı içindeki konumuna ya da rolüne bağlı 

olarak sahip olduğu yetkiye dayalı güçtür. Yasal güç, liderin astları üzerindeki 

yetkisine dayanan ve astlar tarafından kabul edilen bir güçtür.  

 2) Ödül Gücü: Ödül verme ya da ödülleri elinde tutma gücüdür. Astların liderin 

isteklerine ödül alma, gruplandırma, tanınma ve kazanç elde etme beklentisi ile 

uymalarını ifade eder. Bir lider başkalarını ödüllendirebilme kaynaklarına sahipse 

astlarını/izleyenlerini etkilemek için önemli bir güce sahiptir. Çünkü ödüllendirme 

çalışanların motivasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve bunu sağlayan kişiye 

karşı bağlılıklarını arttırmaya yardımcı olur. (Mullins,1992, 305). 

 3) Zorlayıcı Güç: Bu güç, ödül gücünün karşıtı olan bir güçtür. Zorlayıcı güç 

liderin direktiflerine karşı astların itaatsizlik göstermesi durumunda kontrol etme ve 

cezalandırma gücünü yansıtmaktadır. Örneğin, zorlayıcı güçler, rütbe indirme, ücret 

artışını engelleme, davranışları cezalandırma, kötü sicil notu verme gibi güçleri 

içermektedir (Çelik, 1999,4). 

 4) Uzmanlık Gücü: Bu güç, grubun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 

liderin sahip olduğu özel yetenek ve bilgilerdir. Lider analiz etme, uygulama ve 

kontrol etme yeteneğine sahiptir.  

    5) Karizmatik Güç: Karizmatik güç, liderin izleyenler üzerinde sahip olduğu 

güçlü etkiye dayanır. Karizmaya dayalı güç, liderin izleyenler üzerindeki çekiciliğini 

ve saygısını yansıtmaktadır. Karizmatik gücü kullanan lider, izleyenler üzerinde 
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coşkusal ve tartışmasız bir güven ve bağlılık oluşturmaktadır (Buchanan ve Huczynski, 

1992’den akt: Çelik, 1999,5). 

 Uzmanlık ve karizmatik gücün kullanımı yüksek performans sağlar. Çalışanları 

etkileme daha çok liderin ustalığına ve gücü kullanma yeteneğine bağlıdır. Ancak 

uzmanlık gücü ve karizmatik güç iyi kullanılmazsa muhtemelen sonuçta itaatsizlik ve 

direnme görülür. Bazen de yasal güç ve ödül gücü, usta liderler tarafından uygun bir 

şekilde kullanıldığı durumlarda çalışanlarda bağlanma davranışları görülebilir. Baskıcı 

tutum muhakkak direnmeyle sonuçlanmaz, ustalıkla kullanıldığı zaman çalışanlar itaat 

gösterirler. Güç kullanımındaki yanlış anlayışlardan biri, uzman ve karizmatik gücün 

dışında etkili liderlik biçiminin olmadığıdır. Ancak motivasyon araştırmalarında 

bambaşka bulgular da vardır. Yapılan araştırmalar, ödülün bazı durumlarda oldukça 

etkili olduğunu ve bazen de ceza uygulamasının astların kurallara ve düzene uymasını 

sağladığını göstermiştir (Eraslan, 2002, 145). 

2.3. Koroya Genel  Bakış 

Müziğin dününü, bugünü ve hatta yarınını da kucaklayacak bir tanımını, eski 

Mezopotamya kavimlerinden biri olan Kassit’ler yaklaşık 4000 yıl öncesinden bize 

ulaştırmışlar; “Ezgiden zaman doğdu. Ezgi ise kutsal merhametten. Ve aydınlık oldu; 

günler, çağlar fışkırdı ezgilerden; kalbe ve daha derin kaynaklara bir sürgün gibi 

akarak…(Okyay, 2001,57). 

Yunanca ”Khoros”, Latince ”Chorus” sözcüğü,  dilimize “Koro” olarak 

yerleşmiştir. Eski yunanda koro, dans alanı veya devresel (dairesel) dans edenler 

anlamında da kullanılmaktadır. Konusu ne olursa olsun, toplu müzikal söyleme (koro), 

insanla var olmuştur. Tarihte dans topluluklarına (antik Yunanda), dinsel ilahi 

topluluklarına (ortaçağ kiliselerinde) ve koro için yazılmış eserlere de (günümüzde) koro 

denirdi. Müziğin biricik ürünü olan sesin, atmosferde oluşturduğu titreşim (frekans) 

dalgasıyla anında yok olması, ilk insanlarla başlayan şarkı veya toplu söylenen şarkılar 

hakkında bir fikir sahibi olmamızı engellemiştir. 

 İnsanların bebeklik gibi çok küçük yaşlarda, ritmik veya müzikal ses ve 

hareketleri, kendiliğinden (spontane) bir şekilde taklit ettiği veya etmeye çalıştığı 

bilinmektedir. Buda insanın yaradılışında müzikal dürtülerin varlığını gösterir. Embriyo 

ve fetüs halindeyken bile ilk gelişen organın kulak olması, önemli destekleyici bilgi 

olmaktadır (Bastian, 2006, 40). İnsan türünün, ilk insandan bu yana sevinme, ağlama, 
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ağıt, kahkaha, coşku, nefret, aşk, korku v.s. değişmez doğal refleksleri, toplu yaşamaya 

muhtaç olması ve o reflekslerini ortaklaşa sesleriyle de kullandıkları söylenebilir.  

Her ne kadar koro sanatı, ilk insanlardan bu yana farklı amaç, işlev ve özellikte 

süregeldiyse de koro, günümüze kadar önemli yapısal değişiklikler göstermesi de doğal 

bir gelişme olacaktır. Günümüz koro modelinin, orta çağda dinsel ihtiyaca yönelik 

olarak İtalya’da başlayıp Avrupa’ya yayıldığı, zamanla din dışı yapı da kazanarak bu 

günkü durumuna geldiği söylenebilir. Bu günkü korolara temel sayılan Avrupa’daki 

gelişim de dikkate alınarak, koronun tarihsel süreci için, üç dönemden söz edilebilir; 

 

1. Karanlık dönem; var oluştan 1400 lü yıllara kadar. Bu dönemde koro için ses 

materyali olmadığından, kabartma ve resimler dışında kanıt bulunmamaktadır. 

Genel diğer bulgu ve yaklaşımların ışığında insanlar; ağıt, eğlenme, şenlik, 

ayin v.s. amaçlı, her konu için belirledikleri kural ve disipline göre toplu 

(korosal) seslenimde bulundukları söylenebilir. M.Ö. 2000 yıllarından bu yana 

antik Yunan’da koro terimi, sadece şarkı söyleyen topluluk için değil, müzik 

yapan (çalgıcılar dahil) kişi ve guruplar için kullanılıyordu 

2. Yapılanma (Gelişim); 1400 – 1750 yılları. Günümüz korolarına dayanak olan 

bir süreçtir. Rönesans, Barok ve Viyana Klasik döneminde ağırlıklı olarak 

kiliselerde, bu günkü yapıya temel olabilecek dinsel korolar faaliyet gösterdi. 

Bu dönemde nota, ses gurupları ve ses sınırları (soprano-tenor-alto v.s.) 

keşfedilmiş,  koro ses tekniği üzerine araştırmalar başlamış,  şefin önemi (şef, 

icra sırasında eseri koro ile birlikte okuyordu)  anlaşılmaya ve önemsenmeye 

başlamıştır.  

3. Gelişme dönemi; 1750 yılları ve sonrası. Bu dönemde koronun birey ve 

toplum üzerindeki önemi anlaşılmış, araştırılıp geliştirilen bilimsel bir alan 

haline gelmiştir. Bireysel ve toplu ses eğitiminde yeni yaklaşımlar, nota 

yazımı geliştirilerek, müzikal dinamiklerde önemli adımlar olan tempo 

(moderato, andante, presto v.s.), gürlük (p, mf, f, cresc, dim. v.s.) kavramları 

keşfedilmiş ve şeflerinin yetişmesi için,  profesyonel eğitim olanakları gelişme 

göstermiştir. Günümüz korolarına ilk örnek, 1791 yılında Berlin Sing 

Akademisi’nde kurulmuştur.   
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2.3.1. Koronun Önemi  

 Koroların; bireysel, çevresel-toplumsal, eğitimsel, psiko- sosyal, kültürel ve 

ekonomik işlevleri bulunmaktadır. 

 Bireysel İşlev: Bireylerin, kendine güvenme, kendini etkin kılma, zamanı iyi 

değerlendirme ve programlı yaşama bilincine ulaşma, birlikte iş yapabilme, çok boyutlu 

düşünebilme, örgütlenme, duygulu ve duyarlı olma, yaşamın tadına varma, gerektiğinde 

liderlik yapma ve kendini aşabilme gibi insanca değerleri edinebildiği en verimli ortam, 

korolardır.Psiko-Sosyal İşlev: Gerek hem cinsleriyle ve gerekse karşı cinsle birlikte, 

psiko - sosyal yaşamın provasını yapmak, sosyal etkinlikler ve dinletiler aracılığıyla, 

sosyal yaşamın içinde etkin olmak, psikolojik ve sosyal gelişmelere ayak uydurabilmeyi 

öğrenmek, korolar aracılığıyla edinilen sosyal gelişimi çevreye ve topluma taşımak, 

sosyalleşmek ve sosyalleştirmek. 

Koro dili; Ses, söz, ezgi, ritim, şarkı, devinim ve bedensel dillerin kullanıldığı 

geniş kapsamlı ve katılımlı bir dildir. Koro dilini iyi kullanan korolar, kültürel işlevlerini 

de bir o kadar verimli ve etkin olarak yerine getirirler. Korolar;  

 

1- Sanatsal olarak: genel müzik kültürü yanı sıra, halk müziği, eğlence müziği, 

sanat müziği, dini müzik, popüler müzik ve çağdaş müzikle ilgili kültürlerin 

gelişmesine doğrudan katkıda bulunur. 

2- İçerik olarak: bireysel, kümesel, yöresel, bölgesel, ulusal, uluslararası, kıtasal, 

kıtalararası, küresel ve evrensel kültür birikimlerinin oluşumuna ve 

gelişimine de doğrudan uygulama alanı olabilmektedir. 

3- Korolar gelenek ve göreneklerin korunup yaşatılması ve yeniliklerin de çağa 

ve çağın ileriye taşınması konusunda kültürel aktarma işleviyle de 

yükümlüdürler (Apaydın 2006, 3). 

 

 Kültürel gelişimini önemseyen toplumlar, genel eğitim ve müzik eğitimi 

sistemlerinin temelini, “Korolarla Müzik Eğitimi Sistemi“ üzerine kurmuşlardır ve 

kurmak zorundadırlar. İnsanlık tarihiyle özdeş olan korolar bugün, toplumsal ilişki ve 

iletişime en güzel örnek olarak gösterilebilir. Çağımızda koronun,   bireysel öz güvene, 

programlı yaşama ve çalışmaya, bireylerin toplumla iletişim kurabilmesi ve birlikte iş 

yapabilmesine, çok boyutlu düşünebilmeye, örgütlenmeye,  gerektiğinde liderlik yapma 

ve kendini aşabilmeye önemli katkıları fark edilmiştir. Bu nedenle ileri toplumlar 
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koroyu, eğitim sistemlerinde araç olarak kullanmaya başlamışlardır. Özellikle batı 

toplumlarında koroların yaygın ve etkin olduğu bir varsayım değildir.” (Apaydın, 

2001,131) 

 Korolar, haz alınarak toplu iş yapmaya, en iyi örneklerden biri olarak 

gösterilebilir. İnsanlık tarihine baktığımızda, koroların evrimi ile insanlığın toplumsal ve 

kültürel gelişiminin birbirine koşut olarak geliştiğini görmekteyiz. Çağdaş kültüre 

ulaşmak isteyen toplumlarca, seslendirdiği şarkılar aracılığı ile bireysellik yerine 

toplumsallığı, ben ve sen yerine biz ve onları, ilkel duygular yerine evrenseli, 

karamsarlık yerine yaşama sevincini, kısacası insana insanca ince duyguları ve değerleri 

aktarmaya çalışan nitelikli koroların kurulup geliştirilmesi ve kullanılması kaçınılmaz 

bir zorunluluk olacaktır. (Apaydın2006, 2). 

Koroda söyleyen kişi önce kendi sesinden sorumludur. Ama sesiyle kendisini 

gerçekleştirirken, hem müzik eseriyle, hem koronun tümüyle uyum içinde olmak, sesini 

koronun bütünleşmiş tınısına uydurmak zorundadır. Özgürlüğün sınırları vardır. Bu 

husus yalnız koro için değil, aktf olarak müzik yapmanın bütün alanları için geçerlidir. 

Özgürlüğün sorumluluğu diyebiliriz buna. Tıpkı asaletin, servetin, iktidarın, aydın 

olmanın sorumluluğu gibi bir şey. Koro, sorumluluk alma için, başka bir deyişle 

demokrasi kültürü için en elverişli eğitim ortamını oluşturur. Demolrasi, sorumlu 

özgürlük değil midir? Bir bütünün parçası, çarkın bir dişlisi, topluluğun sorumku bir 

bireyi olmak kişinin, kendi değerinin bilincine varmasını sağlar; kendine değer vermeyi 

öğretir. Koro bu yönüylede eşsiz bir eğitim ortamıdır. Ayrıca yaratılmış bir müzik 

eserinin yeniden yaratılmasına, yani seslendirilmesine ortak olmak ve katkıda bulunmak, 

kişi yaşamına bir anlam, bir amaç kazandırır. Hele koro eseri, müziği ve sözü ile 

söyleyenleri aşarak, dinleyenleride benliklerinin derinliklerinde yakalamış, 

kavramışsa;koroda söylemenin hazzı hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük olur 

(Okyay, 2001,57-66). 

2003–2004 yılı verilerine göre, Almanya’da 61.000, Bulgaristan’da 10.000, 

Fransa’da 20.000 üzerinde koronun varlığını biliyoruz. Bu durumda, çağdaş batı kültürü 

ve sanatının planlama, üretme, gelişme ve paylaşma aşamaları için, korolu bir 

Avrupa’nın, ne denli uygun bir ortam oluşturduğunu belirtebiliriz. 

Elimizde, dünyada şu an kaç koronun var olduğunu gösteren bir veri bulunmamakla 

birlikte, bazı verilere, bilgilerimize ve öngörülerimize dayanarak bu sayının 1 milyon 

koronun üzerinde olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. (Apaydın, 2006, 5,7).  
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2.3.2. Koro Türleri 

Günümüzde sayıları hızla artan iş kolları ve  karmaşık toplumsal yapı, insanların 

yaşam biçimlerine yansıyarak,  faklı kitlesel dokuların oluşmasına neden olmuştur. Bu 

gelişme, değişik koro türlerinin doğmasına temel etken olmuştur. Çevremizde 

yaşamlarını sürdüren koro türleri şöyle sıralanabilir; Geleneksel Korolar, Opera 

Koroları, Müzikal Koroları, Madrigal Koroları, Dinsel Müzik Koroları, Özgün, Popüler 

Müzik Koroları, Eğitim Müziği Koroları, Caz Koroları Gösteri Koroları, Çağdaş, A 

Tonal, Anarmonik Korolar, Antik Müzik Koroları, Senfonik Müzik Koroları, Ritmik 

Müzik Koroları, Okul koroları. Koroyu oluşturan bireylerin, cinsiyet, yaş ve sayısal 

durumuna göre oluşturulan yapısal korolardan bazıları; Minikler Koroları (5 -8 yaş 

grubu), Çocuk Koroları (8 -14 yaş grubu), Gençlik Koroları (15 -25 yaş grubu), 

Yetişkinler Koroları (25 yaş üstü ),  Kızlar Koroları (15 -25 yaş kızlar grubu), Bayanlar 

Koroları (25 yaş üstü bayanlar ), Genç Erkekler Korolar (15 -25 yaş grubu), Erkekler 

Koroları (25 yaş üstü ),  Erkek Çocuklar Koroları (Yeni Yetme ya da Delikanlılar 

Koroları da denebilir.) (13 -18 yaş grubu), Vokal Toplulukları (Her yaş grubundan), Oda 

Koroları (Her yaş grubundan) Büyük Karma Korolar (Her yaş grubundan)... (Apaydın 

2006, 13). 

2.4. Şefin Koro ile Olan İletişimi  

Şefin koro ile olan iletişimi başlığı altında, koronun en önemli aktörü olan şefin, 

koro eğitiminde gözleri ile kurduğu etki, jest ve mimikleri, işaret ve sembolleri, esere 

hazırlanması gibi davranışlarıyla, diğer teknik ve dinamikler yanında eser yönetimi ile 

ilgili iletişimsel davranışları genel olarak ele alınacaktır. 

2.4.1.Gözlerin Etkisi (Mağnetik Alan)      

İnsanların kurduğu iletişimde, belki de en önemli etkiyi gözler sağlamaktadır. 

İnsanın iç dünyasını dışa vuran en önemli organ gözlerdir. “Gözlerinden Belli Oluyor”, 

”Gözler Kalbin Aynasıdır”, “ Gözler Yalan Söylemez”, “…ama gözün öyle 

söylemiyor”, gozlerınden bellı  gibi gözle ilgili çok sayıda halk arasında sıkça kullanılan 

deyimler, gözün etkili bir iletişim aracı olduğu konusunda, kuşku bırakmamaktadır. 

İnsanın iç dünyasını en güzel dışa vuran gözlerdir, demek hiçte abartı olmayacaktır.  
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En etkili iletişim, gözler arasında olanıdır (Garner, 1985,119). Koroların temel 

malzemesi ses olduğuna göre, şef - koro iletişiminde doğal olarak, ses dışında başka 

araçlar kullanılmasına önemli ihtiyaç vardır. İnsana iletişimde önemli avantaj sağlayan 

gözlerin, şef - koro ilişkisine de katkısı olacaktır. Konuşarak veya sesini kullanarak 

koroyu yönetmesi mümkün olmayan olan şef, duyguların belki de en güzel ifade 

edilebildiği gözleriyle sağlayabilmelidir.  

 
Şekil 1. Gözler/Mağnetik alan (Lambert, 1999, 60) 

 
1. Birinci resim; gözlerle karşıdaki kişinin kaşlarıyla çenesi arasındaki bölgeye  

bakılarak kurulan nazik, samimi bir ifade biçimini anlatır.  

2. İkinci resim; karşıdaki kişinin göz ve alın bölgesine  bakılarak (yukarıdan 

bakma) kurulan oldukça soğuk, içtenlik ve samimiyetten uzak olumsuz bir 

ifade biçimini anlatır. 

3. Üçüncü resim; gözlerle karşıdaki kişinin yüzünden aşağıya vücuda kadar inen 

ve cüretli bakışlarla kurulan, ileri derecede samimi, özel yakınlığı ifade eden 

bir iletişimi anlatır. 
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İnsanlar konuşmaya daha başlarken, ilk iletişim gözle kurulur….. iletişim 

gözlerle başlar  ve devam eder…. gözler konuşma sırasında konuşmanın etkisini 

kontrole eder….. konuşmalar sonunda karşı tarafın cevabı, ilk olarak gözleriyle anlaşılır 

(Lambert, 1999, 61).  

Lambert’inde belirttiği gibi gözlerle iletişim, günlük hayatta her an kullandığımız 

temel araçtır diyebiliriz.  Koro eğitimi ve yönetiminde şefin en önemli yardımcısı olan 

gözleri, koro ile olan bütün iletişimin ekseninde yer alır. Şefin kafasından geçen istekleri 

gözleriyle koroya ulaşır.  Bir başka deyimle; şefin eserin yorumlanması sırasında koroyu 

gözleriyle denetler ve mesajını ilk gözleriyle karşıya iletir. Denilebilir ki, koro ve şef 

önce gözlerle anlaşır denilebilir.  

2.4.2. Jest ve Mimikler  

İnsanların günlük yaşamda birbirleriyle iletişim kurmak için gerek bireysel gerek 

toplu olarak sık olarak kullandıkları vücut hareketleri, kısaca jest ve mimik olarak 

tanımlanır. Bu davranışlar el, kol, yüz, göz gibi vücudun birçok organı kullanılarak 

gerçekleştirilir. Jest ve mimikler, insanın düşüncesini karşısına istediği gibi 

anlatabilmesi için yardımcı olur. Korolarda şef, karşısındaki topluluktan şarkıyı istediği 

gibi yorumlayabilmesi için, koronun şarkıyı söylediği esnada sessizce el, kol, yüz, göz 

gibi vücudun birçok organını mimikler kullanılarak topluluğu yönlendirir.  Farklı bir 

yaklaşımla koro olgusu, şefin müzik yapıtını sesiyle icra eden koro ile seslenme dışında 

başka araçlar kullanarak (jest ve mimikler) kurduğu iletişimle, eserin ortaklaşa 

yorumlaması şeklinde açıklanabilir. Şef, jest ve mimiklerini göz, el, kol, vücut 

hareketleriyle destekleyerek koro üyeleri ile özel bir iletişim ağı oluşturmalıdır. 

 Şef her eser için koro ile kendi arasında, alışılmışın dışında özel bir takım işaret,  

sembol veya şifre kullanabilir (Bastian, 2006, 234). Şef, koronun duygu ve düşüncelerini 

okumak, hissetmek konusunda duyarlılık göstermelidir. Vücut dili ve ifadesi 

konusundan haberdar olmalı, koro üyeleri ile bu konuda uygun eserler üzerinde 

alıştırmalar yaparak, doğru adımlarla koro-şef iletişimini oluşturmalıdır.        

Jest ve mimikler esas, ikincil olmak üzere ikiye ayrılır; 

Esas Jest ve mimikler: Mutluluk, korku, tasa, sevinç, sevgi, tepki, takdir, beğeni, 

kıskançlık, hüzün,  öfke, şaşkınlık, üzülme, haz, tiksinti vb. gibi evrensel insan tepkileri 

“anlatım, jest ve mimikleri” olarak tanımlanmaktadır. Misafire, aile bireylerine, farklı 

kişilere veya farklı ortamlarda takınılan jest ve mimikler “toplumsal jest ve mimikler” 
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olarak, İşi rol yapmak olan insanların eylemsel sahne davranışları” Artistik Jest ve 

mimikler” olarak, tanımlanmaktadır 

İkincil Jest ve mimikler:  Doğal beden refleksleri olan esneme, hapşırma, 

öksürme, kaşınma, v.s. gibi davranışların doğal veya bilinçli kullanılması. Özellikle eller 

ve parmaklar insanın duygu ve düşüncelerini sözsüz olarak dile getirilebilmesinde son 

derece etkindirler (Ergin, 1995, 200).  

2.4.3. İşaret ve Semboller 

Yaşamımızda her gün göz, el, kol, kafa veya duruşumuzla mesajımızı, sayısız 

işaret ve sembol kullanarak iletiriz karşımızdakine. Öyle ki, yaşamımızın ayrılmaz 

parçası olan işaret ve semboller sayesinde konuşmalar gerçek anlamına kavuşur.  

2.4.4. Şefin Görev ve Nitelikleri 

Şef, koronun eğitiminden sorumlu ve aynı zamanda konserlerde koroyu yöneten 

kişidir. Koro elemanlarının bireysel veya toplu olarak teknik gelişimini planlar, takip 

eder ve bu doğrultuda stratejiler geliştirir. Koronun konserdeki sahne başarısı, yeterliliği, 

kalitesi kısaca durumu, tamamen şefin sorumluğunda olup, onun gerçekleştirdiği 

eğitimin bir sonucudur. Bu nedenle şefin, koro eğitimi konusunda bilgi ve becerisi 

yeterli seviyede olması gerekir.  

Başarılı bir koro çalışması için koro şefinin kişiliği, etkileme gücü, görüntüsü, 

pedagojik bilgisi, müzikal bilgisi ve yeteneği, birikimi belirleyici faktör olacaktır 

(Bastian, 2006,186).  

Bir koronun varlığı, şefin koro üyeleri ile kurduğu iletişime bağlıdır. Yeterliği 

bulunmayan şefle işe başlayan koro, varlığını sürdürmesi olanaklı değildir. Şef, her koro 

çalışmasına zamanında ve derse iyi hazırlanmış olarak gelmelidir. Korodaki bütün 

elemanları bireysel olarak tanımalı, gelişimini ve durumunu çok iyi bilmeli, hatta her 

koro üyesinin özel yaşamı hakkında, mümkün olabildiği kadar bilgiye sahip olmalıdır. 

Çalışmalarda koroyu iyi takip ederek, derse devam etme veya dinlenmelerini zamanında 

sağlamalıdır. Dersi, yapacağı esprilerle zevkli hale dönüştürebilmeli,  koroda takım ruhu 

yaratabilmelidir. Derste izleyecek olduğu yöntem ve metotların önceden denenmiş ve 

başarıyla uygulanmış olmasına dikkat etmelidir.  

Her insanın farklı fizyolojik, psikolojik yönü yanında ve algılama durumu da 

farklı olduğundan, şefinde düşüncelerini karşıya kendine özgü işaret, jest veya mimikle 
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ifade etmesi doğaldır. Burada ölçü, düşüncenin empati yoluyla karşıdakinin de 

anlayabileceği bir tarzı bularak ve kullanabilme becerisidir. Şefin kendine özgü 

kullanacağı işaret, sembol, jest ve mimikler, kendi içinde tutarlı olmalı, koronun kafasını 

karıştırmamalıdır. Dünyada sayıları on binlerle ifade edilebilen kendine özgü ezgisi, 

armonisi, anlatımı, formu v.s. gibi karakteristik özellikleriyle her koro yapıtı, farklı tat, 

lezzet ve haz sunmaktadır. Önemli olan, bir koro eserindeki özellikleri doğru analiz eden 

şefin, koro eğitimi ve yönetimindeki birikimlerin ışığında, kendine özgü, kendine has 

işaret, jest veya mimik kullanarak koroya aktarabilmesi ve yorumlatabilmesidir. Her 

insanın duygularını, kendine has bir davranış ve biçimle dışarıya vurur. Koro şefi de 

koroya duygu ve düşüncelerini kendine has bir davranışla aktarması doğal olacaktır.  

Şef her eser için koro ile kendi arasında, alışılmışın dışında özel bir takım işaret,  

sembol veya şifre kullanabilir (Bastian, 2006, 234).  Önemli olan şefin jest, mimik, 

sembol, şifre ve diğer iletişimsel davranışlarının kendi içinde tutarlılık göstererek, koro 

üyelerinin hatasız olarak, doğru algılamasının sağlanmasıdır. 

2.4.5. Koro Eğitiminde Şef  

Koro üyelerinin yeterlilikleri, sayıları, mekanın uygunluğu, parça seçimi, hedef 

konserlerin belirlenmesi ve repertuar seçimi gibi diğer etmenler de başarıda önemli rol 

oynayacaktır (Bastian, 2006, 186). Yeterli şef, mekan,  uygun nitelikte ve sayıda koro 

üyesi,  koroya başlamak için cesaret vericidir. En etkileyici çalgının insan sesi olduğu 

yolundaki görüşten hareketle, şarkı söylemek için bir araya gelmiş olan topluluğun 

(koronun), doğru tekniklerle eğitilmesi, kuşkusuz kaçınılmaz olarak olumlu ve etkileyici 

sonuçları olacaktır. Koro, yeterli bilgi ve yaratıcılıkla donanmış iyi iletişim kurabilen 

şef, büyük bir isteklilikle kişisel hazırlıklarını yaparak, eksiksiz çalışmalara devam eden 

yeterli koro üyeleri ve yeterli çalışma mekanı ile ideal başarıya ulaşabilir. Ancak koro 

başarısının esas mimarı şeftir. Koro üyelerinin yeterlilikleri, sayıları, mekanın 

uygunluğu, parça seçimi, hedef konserlerin belirlenmesi ve repertuar seçimi gibi 

etmenler, başarıda önemli rol oynayacaktır.  

Şef, koro üyeleri karşısında, öncelikle davranışlarıyla güven veren, sevilen, 

sayılan, örnek alınan liderlik vasfı bulunan ve yeterliği konusunda en küçük bir kuşku 

yaratmayan bir kişiliğe sahip olmalıdır. Birlikte güzel bir maceraya doğru yelken açan 

teknedeki tayfanın kaptanı gibi, koroya heyecan aşılamalıdır. Bu heyecanı sürdürebilen 

topluluğuna takım ruhunu aşılamalı, başarıdaki güzelliğin disiplinli çalışmayla mümkün 
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olabildiğini göstererek harekete geçirebilen şef, ideal başarı ve kaliteye, doğru yolu 

açmış olacaktır.  

En iyi öğretim somuttan soyuta, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene 

doğru gidendir( Ergin, 1995, 65 ). Şef, koro eğitimine kısa, kolay ama güzel, etkileyici 

koro yapıtları öğreterek başlamalı, böylece koro üyelerinin kendine güvenlerinin 

artmasını sağlayarak, ilerisi için mesaj vermelidir. Eğitime kolay algılanabilir eserlerden 

başlanmalı,  bir eserde mükemmel başarı kazanıldıktan sonra, zorluk derecesi gittikçe 

yüksek diğer eserlere aşamalı olarak yönelmelidir. İç içe geçmiş daireler gibi, her 

çalışmada önceki eserler durumlarına göre ele alınıp, yeni eserlere geçiş yapılmalıdır.  

Şef, jest ve mimiklerini göz, el, kol, vücut hareketleriyle destekleyerek koro 

üyeleri ile özel bir iletişim ağı oluşturmalıdır.  

2.4.6. Şefin Çalışmaya Hazırlanması 

Şefin çalışılacak esere çok iyi hazırlanması gerekir. Koro, şefin esere hazırlıklı 

gelip gelmediğini çok rahat anlayacaktır. Hans Von Bülow’a göre; eser şefin 

kafasındadır veya şefin kafası esere gömülmüştür (Bastian, 2006, 234). Koroyu eğiten ve 

yöneten şefin, bu eğitimi gerçekleştirebilmesinin temel koşulu, çalışmadan önce ayrıntılı 

hazırlık yapmasıdır. Aksi halde koro eğitimi, yeterlilikten uzak, sıkıntılı bir konuma 

bürünür. Şefin muntazam bir ön hazırlık yapabilmesi için şunlara dikkat etmesi gerekir; 

 

• Eserin yapısıyla ilgili hazırlık ve ses alıştırmalarını planlamalı. 

• Eserin nereden elde edildiğini, hangi türe ait olduğunu, biçimsel özelliklerinin ne 

olduğu, eserin bestecisi ve söz yazarının kim olduğu yönünde araştırma yapması 

ve bilgi sahibi olması. 

• Eser metninin çok iyi irdelenmesi, bilinmeyen kelimelerin çıkarılıp, çevirisinin 

yapılıp öğrenilmesi. 

• Partilerin tek ve birleşik olarak çalışılması, ses renklerinin irdelenmesi. 

• Melodik, ritmik veya armonik zor pasajların piyano desteğiyle aşılması. 

• Eserin koroya verilmesinde hangi pasajlar veya bölümlerde zorluk oluşacağı 

(örn: ritmik veya armonik açıdan) iyi etüt edilip, bu zorlukların nasıl aşılacağı ile 

ilgili plan yapılması. 

• Eserin giriş ve bitişi ile ilgili özel hazırlık yapılması.  
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2.4.7. Koro Yönetiminde Temel Yaklaşımlar 

Koro şefi, koroyu yönetirken bedensel hareketleri canlı, telkin edici, güven 

oluşturan, esin ve ilham kaynağı veren bir şekilde iletişim dili oluşturması gerekir. 

Bedensel duruşu ise, vücut ağırlığını eşit olarak her iki ayağı üzerine dağıtmalıdır. 

Koristlerin (koro üyesi) değişik nedenlerle, seslerindeki kasılma ve gerginliği azaltmak 

için şefler, jest ve mimikleriyle rahatlığı yansıtmalıdır. Doğru bir duruş hem koro şefini, 

hem de koroyu müzik yapmaya motive eder. Başarılı bir koro çalışması için koro şefinin 

kişiliği, etkileme gücü, görüntüsü, pedagojik bilgisi, müzikal bilgisi ve yeteneği, birikimi 

belirleyici faktör olacaktır.  

Yönetim, her iki elin duruşu hafif açıyla mümkün olduğunca kasılmadan (rahat) 

omuz yüksekliğine kaldırılması ve ellerin konumu bozulmadan, başparmak ile işaret 

parmağının birbirine hafifçe dokumasıyla gerçekleşir. Eserlerin yapısına göre eller, iç 

veya dışa dönük olabilir. Genel olarak iki el arasındaki uzaklık 40 cm olmalıdır. 

Koro yönetirken şef, ara sıra yanlış alışkanlıklar edinebilir ve daha sonra bu 

alışkanlıkları düzeltmekte zorlanabilir. Bu nedenle şef öncelikle çalışmaya başlamadan, 

yapacaklarını etüt edip ve çok iyi bir ön hazırlık yapmak zorundadır.     Şefin yapacağı 

her türlü hareket mimik ve komutlar, nefes alıp verme ile birleştirmelidir. Çünkü bu 

yönetimsel sinyaller nefes alıp verme ile karşıya taşınır, o hareketler böylece etki ve 

önem kazanır. Şef, korodan önce veya koro ile nefes almalıdır. 

 Koro eğitimi ve yönetiminde şefin dikkat etmesi gereken temel noktalar 

şunlardır; 

 

• Şefin yönetim hareketleri, sadece tempo veren, metronom gibi el salınışları 

değildir. Şef, yönetim esnasında koroyu bir adım sonrasını göstererek 

yönetmelidir. Aksi halde şef koroyu değil, koro şefi yönetir. 

• Uzun süren provaların sıkıcılıktan uzak, problemsiz geçebilmesi için şefin 

disiplinden asla kopmadan rahat, esnek ve esprili davranışlarla koroya 

yaklaşması gerekir. Bu, koroyu rahat müzik yapmaya elverişli hale getirecektir.  

• Şef, provalarda yönetim hareketlerini olabildiğince ekonomik yapmalıdır. Bunun 

için el salınışlarını küçük hareketlerle yapmalı, daha sonra uyarı gerektirecek 

bölgelerde ilgili sinyali verebilmesi (temponun artırılması, sesin yükseltilmesi 

veya azaltılması vb gibi ince ayrıntılar) için, daha geniş el salınışlarıyla koroyu 

yönlendirmesi doğru olacaktır. 
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• Yönetim esnasında üst kollar (pazı) dışa doğru değil, hafifçe aşağıya doğru 

sarkmalı ve hareketli bölümün bilek olmasına dikkat edilmelidir. 

• Yüz ifadesinin gergin olması, ayakların rahatsız edici hareketleri, dizlerin 

bükülmesi gibi durumlardan kaçınılması gerekir. 

 

Koro yönetimi alanında, günümüzde farklı stil ve davranış biçimleri kullanılsa da, 

ortak genel yaklaşımlar devamlılığını korumaktadır. Özellikle koro yapıtlarının 

başlangıç ve bitişlerinde şefin  yönetim davranışlarının, uluslararası alanda belli 

standartları olan hareketlerle yapıldığı ğörülmektedir. Ancak koro yapıtlarının giriş ve 

bitiriş dışında diğer bölümlerinde, şeflerin farklı davranışlarla koroyu yönettileri de 

gözlenmektedir. Bu durum, şefin eser yönetirken kendine has özel işaret ve semboller 

kullanması ile açıklanabilir. Seslendirilme esnasında şefin, yapıtın dinamiklerini korodan 

kendine has bir davranış biçimiyle istemesi, otoriteler tarafından doğal karşılandığı 

bilinmektedir. Şef, özel davranışlarını genel estetik kuralları içinde gerçekleştirmesi 

temel ölçü olarak kabul edildiği de bilinmektedir.   Her şef, kendine has işaret ve 

sembolleri kullanmadan önce, koro yönetimindeki temel stil ve biçimleri iyi algılayıp 

analiz etmiş olması gereklidir. 

 Uluslararası alanda kabul görmüş temel koro yönetim pozisyonlarından bazıları 

aşağıda ele alınmıştır ( Bastian, 2006,186) 

 
            Şekil 2.  Başlangıç duruşu     Şekil 3. Alla- Brave Başlangıç Duruşu 
 

Başlangıç duruşuyla koroyu yöneten şef (Şekil 2), her iki elini katılıktan uzak, 

yumuşak bir şekilde  hafif açı yaparak omuz hizasına  kaldırmalı, eller arasında yaklaşık 

40 santimetrelik bir mesafe bulunmalıdır. Omuz yüksekliğine çıkan kollar, sanki kinetik 

enerjinin başlangıç noktasındaymış gibi, tenis topunu yere vurup tekrar yakalamak 

istercesine, el salınışıyla rahat görüntü verilmelidir. Kollardaki açı, eserlerin yapılarına 
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göre değişebilmelidir. Bu duruştan sonra verilecek  komut hareketi (koroyu harekete 

geçirecek ilk el işareti), koroya verilen başla  sinyalidir. Şef  yönetim sırasındaki 

isteklerini, önceden koroya iletmek zorundadır. Aksi halde şef koroyu değil, koro şefi 

yönetir. Esere başlamadan önce şef, adeta  koro üyeleriyle tek tek anlaşmışcasına, 

seslendirilecek olan yapıta hazır, onu yaşamak için büyük bir isteklilikle, adeta ayin 

yapacak olan  bir topluluk gibi adapte olabilmelidir.  

Belirgin ritmik melodik zorluğu  olan sıkıntılı girişlerde (Şekil 3), koronun 

konsantrasyonunu   tutmak için başlangıç duruşu olarak kullanılabilir. Ayrıca, 

çoğunlukla iki zamanlı (özellikle sebare gibi) ölçüye sahip eserlerde çıkış (başlangıç) 

pozisyonu olarak kullanılır. Alla-Brave başlangıç duruşu, aslında koro konsantrasyonu 

açısından şeflerin başvurduğu bir pozisyon duruşudur. Koro, sanki şef tarafından böyle 

özel bir uyarı pozisyonu ile ile teknik  ve karmaşık yapıdaki esere motive edilmiş olur. 

Böylece koro üyeleri, gördükleri pozisyonla, şefin davranışlarına her zamakinden daha 

fazla dikkat ederek, eserin amaca uygun olarak yorumlanmasına katkıda bulunur.  

 

  
 
Şekil 4. Tam vuruş durumunda el                    Şekil 5. Tam Vuruşta el bileklerinin 

düşürüldükten  bileklerinin düşürülmesi          sonra geriye yaylanarak ellerin   

                                                                          konumlandırılması 

 
 Tam vuruşlu pozisyonlarda (Şekil 4, 5),  bir ölçünün tamamı yalnızca bir vuruş 

ile gösterildiği durumlarda kullanılır. Farklı bir örnek olarak G. Verdi’nin La Traviata 

Operası’nın Brindisi bölümünde, bir vuruşun tamamı bir ölçüyü kapsayacak şekilde 

uygulanması, bu pozisyona tipik bir örnek olabilir. Başka bir deyişle bu pozisyon, tam 

vuruşungerektiği eserler için şef tarafından tercih edilebilecek vuruş şekli olarak 

tanımlanabilir.  
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Şekil 6.  Bitiriş tutuşu 

  

 Bu tarz bitiriş işareti (şekil 6) daha çok entonasyon ve dinamik pozisyonun 

tutularak sağlıklı bitiriş pozisyonu oluşturmak için zaman zaman başvurulan bitiş 

hareketidir. Bu tür bitiriş pozisyonlarında, şef tarafından  koro üyelerinin adeta dikkati  

çekilerek, koronun bütünü ve ses guruplarına ayrı ayrı  ideal çizgide  bitirişin 

gerçekleşmesi istenir. Bir başka anlatımla bu bitiriş pozisyonu, entonasyonun kontrol 

edilerek, sesin düşmesi veya kaymasına karşı, şefin aldığı bir çeşit önlem hareketi olarak 

algılanması doğru olacaktır. 

 
     Şekil 7. Bölümler arasında kapatma                Şekil 8. Girişe davet eden sol el 

     hareketinde (ünlülerde) ellerin konumu 

 
Ünlülerin dışında D, T, K gibi patlama etkisini veren sessizlerde (Şekil 7) şef, 

geriye doğru yayalanarak kapatma hareketi daha büyük salınışlarla (belirgin)  

gerçekleşir. Burada amaç, kapatma hareketini geçekleştiren ünsüzleri (D, T, K) koronun 

aynı zamanda artikülasyon sağlaması ve sıkıntı çekilmeden pasajın tamamlanması için 

gereklidir. Sert sessizler olarakta adlandırabileceğimiz bu harflerin kullanıldığı  

bitişlerde, önceden çok iyi kurgulanmış olarak, şefin ve koronun her zaman özel bir 

dikkatle ortaklaşa geçekleştirebileceği, hassas bir bitiş pozisyonudur. Başka bir deyişle, 

bu tür bitişlere gelmeden önce şefin, koroyu önceden çalışıldığı gibi, özel uyarı 

hareketiyle hatırlatma yapması da, ideal bitişe önemli katkıda bulunacağı söylenebilir.       
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 Genellikle Barok döneminde kontrapuan tekniği ile yazılmış eserlerde (Bach 

sıkça rastlanmaktadır) veya bir çok kanon, füg gibi yapıtlarda (Şekil 8), partilerin farklı 

girişlerinde her partiye verilen giriş hareketi olmaktadır. Koro şefi, seslendirilen yapıtın 

farklı yerlerindeki girişleri önceden planlaylayarak, parti girişlerini sol el işaretiyle 

gerçekleştirmesi, doğru bir yaklaşım olarak görülebilir. Yine bu tür girişler, şefin koroyu 

provalarda iyi adapte etmesiyle ideal sonucu vermesi mümkün olabilecektir.   

 
 
Şekil 9. Kural komutlarında durma               Şekil 10. Koroda nefes alma yardımıyla      

işareti (bir sonraki uzun durakta bitiş)           geçişlere destek hareketi   
 

 Kanon tarzı eserlerde (şekil 9), bir partinin bitiş işareti verilirken devam etmekte 

olan partiyi de bitişe hazırlamak için kullanılan dur işaretidir. 

 Herhangi bir koro yapıtı seslendirirken (şekil 10), partilerin farklı yer ve 

bölümlerde durmaları halinde şefin, partileri nefes desteğini sağlamak amacıyla yaptığı, 

nefes almaya destek olan harekettir 

2.5. İlgili Araştırmalar 

2.5.1. Yurt içi Araştırmalar 

Ülkemizde koro müziği üzerine, yeterli sayıda yayın ve araştırma bulunmadığı 

söylenebilir. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın 

2001 yılında Ankara’da düzenlediği I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi 

Sempozyumu’nda, bir araya gelen ve kişisel araştırmalarını sunan akademisyenlerin, 

bildirilerinden  konumuza yakın ilgisi olanlar incelenmiştir. 

      Apaydın (2001), “Koro ile müzik eğitiminin toplumun müziksel düzeyini 

geliştirmedeki yeri ve önemi” adlı araştırmasında, o güne kadar edindiği bilgi ve 

becerileri koro üyelerine öğreterek ve sanatın gerektirdiğinin yanı sıra kendi isteklerinide 

uygulama alanı bularak, öğretmenlik ve yönetmenliğin yüce hazzına ulaşılacağını 
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vurgulamıştır. Koronun her yeni yapıtta kendisini yenileme fırsatı bulacağını, toplumu 

müzik yoluyla şekillendirmenin gururuna ulaşacağığn belirtmiştir. Kendisi gibi 

düşünenlerle iletişim içerisinde dünyada olup bitenlere karşı kayıtsız kalmama erdemine 

ulaşabildiğine tanık olacağını, gelecek kuşaklarda geçmişin evrensel müzik verilerine 

aktarabilme şansıne ulaşabilmenin gururunu kazanacağını belirtmiştir. Ayrıca, hem koro 

şefi, hemde koro üyesinin müzikalite-müzikal dinamikler, homojenlik-koro tınısı, 

diksiyon-artikülasyon-anlaşılırlık, ritmik uyum ve beraberlik, koro şef uyumu, eşlikli ve 

eşliksiz yapıt türleri ve stilleri, koro disiplini ve benzeri her türlü müziksel ölçülerde 

duyarlılığı artacağını vurgulamıştır. Bu duyarlılığın, onların günlük ve sosyal 

yaşamlarındaki öz disiplin ve özgüveninede yansıyacağını belirterek, koro ve koroyu 

oluşturan bireylerin, önemli sosyal avantajlara sahip ve toplumun diğer bireylerine göre 

önemli artılar kazanacağı yolunda değerlendirmede bulunmuştur. 

Uçan (2001), “İnsan, müzik, koro ve koro eğitiminin temelleri”adlı çalişmasında 

koroların kendi içinde katmanlara ayrıldığını, ana katmanların  genel, özengen ve 

mesleksel olmak üzere üçe ayrıldığını belirterek, genel katmanın herkeze ilişkin, 

özengen katmanın amatörlere, mesleksel katmanında profesyonellere ait katman 

olduğunu belirtmiştir.Bu üç ana katmanın birbirine bağımlı olduğunu, aralarında belirli 

ilişkilerin olduğunu belirtmiştir.Katmanların genelden özengene ve mesleksele doğru 

öncekinin sonrakine dayalı olduğunu ve öncekinin üzerine kurulu olduğunu belirtmiştir. 

Üç katman arasında geçişim, kesişim ve örtüşüm bölgeleri olduğunu belirtmiştir. Genel 

katmanın sonucu olan genel koroların, okul veya sınıf koroları olduğunu, özengen 

katmanın özengen koroları var ettiğini, bunlara örnek olarak amatör koroların, mesleksel 

katmanında mesleksel koroları doğurduğunu, buna örnek olarak da profesyonel koroların 

olduğunu belirtmiştir.  

Çevik (2001), “Koro eğitimi sürecinde repertuvar oluşturma ve konser 

programları hazırlamada yeni yaklaşımlar” adlı çalışmasında koro eğitimi sürecinde 

oluşturulan koro repertuvarları , koro üyelerinin , çeşitli kültürlere ve farklı tarihsel 

dönemlere özgü sanat ürünleriyle tanışmalarını, toplumsal ve sanatsal evrimleşmeye 

koşut olarak, koro yapıtlarının öz ve biçim, anlatım dilleri seslendirme-yorumlama 

bakımından nasıl bir değişim ve gelişim gösterdiğini öğrenmelerini ve bilgilenmelerini 

sağlamak olduğunu beirtmiştir. Burada farklı ülke veya kültüre ait koro yapıtlarının 

seslendirilmesinin, o kültür hakkında çok yönlü birikim oluşturacağı vurgulanmaktadır. 

Okyay (2001), “Ezgi’nin serüveni ve koro kültürü hakkında” adlı araştırmasında, 

koronun insana zamanı iyi kullanmayı, zaman ekonomisini de öğrettiğini. Koro 
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yöneticisi için, zamanı çok iyi değerlendirmesi gereken bir değer olduğunu unutmaması 

gerektiğini vurguluyor. Müzik yaparken yaşanan anın, gelmiş geçmiş tüm zamanların 

birlikte yaşandığı ve gelecekle kesişiği an olduğunu belirtiyor. Koro üyeleri için de  bir 

bütünün parçası, çarkın dişlisi, topluluğun sorumlu bireyi olmak kişinin, kendi 

değerininbilincine varmasını sağladığını; kendine değer vermeyi öğrettiğini ve koronun 

bu yönüyle eşsiz bir ortam olduğunu aktarmaktadır. Yaratılmış bir müzik eserinin 

yeniden yaratılmasına, ortk olmanın , kişi yaşamında bir anlam  ve amaç kazandırdığnı 

belirtmiştir.         

   Cafoğlu (2001), “Koro ve takım çalışması” adlı çalışmada seslendirmenin ve 

yorumlamanın dikkate alındığı birbirlerini tamamlayan ögelerin bütünleşmesini 

gerçekleştiren bir takım çalışması  ile olabieceğini belirterek, koronun tamda bu konuda 

etkili bir örnek olduğunu vurgulamıştır. Takım çalışmalarının başarısında sürekliliğin 

sağlanabilmesi için; hadafa ne kadar ulaşılabildiği  irdelenmeli, sürekli genel 

değerlendirme yapılmalı, sonuçlar paylaşılmalı ve başarının hazzı tadılmasının ortaklaşa 

yapılamsının önemine değinmiştir. 

        Okatan (2001), “Müzik-toplum etkileşiminde koro müziğinin rolü” adlı 

çalışmasında,  müzik sanatının, duygu ve düşünceleri en güzel ve en kolay ifade 

edilebildiği alan, şarkı söyleme sanatı ve dolayısıylada koro müziği alanı olduğunu 

belirtmiştir.Bu nedenle şarkı söyleme sanatı, tüm sanat dalları arasında en yaygın sanat 

dalı olma niteliğini kazandığını vurgulamıştır. En yaygın sanat dalı olma özelliği, şarkı 

söyleme ve koro müziği sanatına, çağdaşlaşma, aydınlanma, toplumu olumlu yada 

olumsuz yönde etkileme konularında çok büyük bir güç kazandırırken; bu sanatın eğitici 

ve yöneticilerine aynı oranda büyük sorumluluklar yüklediğini belirtmiştir.Koronun bu 

nedenlerle, en yaygın sanat dalı, aynı zamanda en saygın sanat dalı olmak zorunda 

olduğunu belirtmiştir.     

  Berki (2001), “Bir koro partisyonunun analizine yönelik çağdaş yaklaşımlar” adlı 

çalışmasında, mesleğini ciddiye alan ve üst düzey performans gerçekleştirmeyi 

hedefleyen her icracı/yorumcu, repertuvarına aldığı eserler üzerinde çeşitli analizler 

gerçekleştirebileceğini vurgulamaktadır. Amacın, yapıtı ve bestecisini doğru anlamak, 

çalışma metodolojisini belirlemek ve en önemlisi, eseri sağlam bir teknik ve inandırıcı 

bir ifade gücüyle sergilemeyi kolaylaştıracak çeşitli ipuçlarına erişebileceğini 

vurgulamıştır.  

 Berki çalışmasında ayrıca, doku analizinin, mesleğimiz gereği, önümüze konan 

her eseri nota yığınları olarak algılayan; mesleki yaşamını harfler ya da rakamlardan 
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daha çok nota sembolleri ile geçiren biz icracı/yorumcuların üzerinde çalıştığmız 

yapıtları belki de ilk kez farklı bir resimde görmemizi sağlayacak bir analiz yöntemidir 

şeklinde yorumlamıştır. Bir yapıttaki gerilim ve yoğunluk noktaları, bu yöntem 

sayesinde, nota incelemesine oranla çok daha büyük bir süratle ve doğrulukla tesbit 

edilebileceğini vurgulamıştır. 

2.5.2. Yurt Dışı Araştırmalar 

 Matthews (2007), yaptığı araştırmada grup etkinliğ, grup birlikteliği, ve algılanan 

motivasyonun orkestra  şefi üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırma 91 yüksekokul 

mezunu müzisyen üzereinde likerte tipi üç ölçekkullanılmıştır. Üç ana bölüme ayrılan 

soru ölçeklerinin başlıkları “Grup Etkinliği”, “Grup Çevresini  Değerlendirme”, ve 

“Algılanan Motivasyon Ortamını Dğerlendirme”. yapılmıştır. Çalışmalar göstermiştir ki 

şefler, müzisyenlere destek sağlayarak öğrenme ortamını önemli ölçüde 

etkilemektedirler. Şefin insancıl, sabırlı ve  tecrübeli olarak öğrencilere gelecekle ilgili 

karar alma, zorluklarla baş etme ve başarıya ulaşma konularında rehberlik edebildiği 

teyid edilmiştir. Grup ruhuna ve görev bilincine sahip müzisyenler, şeflerini daha fazla 

destekçi olarak algılamaya eğilimli oldukları görülmüştür. Şefin, çalışmalarda öğrenme 

ortamını, öğretme süreci boyunca görev bilinci aşılayarak, grup üyeleri arasındaki 

işbirliğini pekiştirebildiği, grup sosyalliğini artırarak ve grup üyeleri arasındaki bağlılığı 

artırma yönünde, olumlu etki kurabildiği gözlendiği belirtilmektedir. 

 Skadsem(1997),  “Orkestra şefinin kendini ifade etmesi, beden dili, işaretler ve 

koronun dinamik düzeyinin müzik üzerindeki etkileri” adlı çalışması 144 katılımcı 

üzerinde yapılmıştır. Katılımcılar ve şefleri, üniversiteli ve liseli şarkıcılardan 

oluşmaktadır. Video kaset, katılımcılara izlettirilmiştir. Sözel direktifler, yazılı 

direktifler vererek yüz ve seslerdeki değişiklikler kayededilmiştir. Sonuç olarak şefin 

özel tanımlamaları ve yönlendirmelerinin çok etkili olduğu keşfedilmiştir. Yumuşak bir 

dille yapılan yönlendirmelerin yüksek sesle ifade edilenlerden daha etkili olduğu tespit 

edildiğinin görüldüğü belirtilmiştir. 

 Price (1983) çalışmasında, şefin akademik hazırlığının, motivasyonunun  öğrenci 

performansına, dikkatine ve  başarısına etkisini ölçmüştür. Price, çalışmasının 

örneklemini senfoni orkestrası üyeleri ile yapılmıştır. Üç doğrultuda bilgi toplamıştır. 

Bunlar; “ Grubun direktifleri izleme performansları”, “Akademik konu hazırlıkları” ve  

“Direktifleri takip etme”dir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, dikkatin hem performans 
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zamanı hem de şekil üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Tüm gruplar başarı 

kazanırken B grubunun başarısının sınırlı C grubunun ise yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Öğrenci davranışları müzik, şef ve ikisinin etkileşimlerine bağlıdır. 

Öğrenciler şefleri davranışlarına göre iyi öğretmen olarak değerlendirmişlerdir. C grubu 

en yüksek değerlendirmeyi yapmıştır. 

 Kelly (1999), araştırmasında öğretmenlerin vücut dilini göz hareketlerini, kol ve 

vücut hareketleri, kol ve vücut hareketleri, yüz mimikleri, beden duruşunu öğrencilerle 

iletişim kurmak için nasıl kullandıklarını araştırarak bu faktörlerin müzikal performans 

ile nasıl bütünleştirildiği ve performansa etkisini araştırmıştır. 

Araştırma 11 yüksek okul öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Sözel ve sözel olmayan 

davranışlar ve onların müzikal performansa etkisi araştırılmıştır. Veri toplama aracı 

olarak gözlem ve soru listesi kullanılmıştır. Sonuç; hareketlerin müziğin rtm ve ses 

konseptleri ile bereaber bir bütün oluşturduğu düşünülmektedir. Bu etkenler öğrencilerin 

performans düzeyini, müzik konseptlerini algılamasını etkilemektedir. Öğrencileri bu 

faktörlerle beraber müzik konseptlerini ritmik hareketlerle bütünleştirebilmektedirler. 

Öğrencilere beden dilini müzik ile bütünleştirebilmeyi öğreten şefler performanslarını 

artırmaktadırlar. Fiziksel hareketler öğrencilerin ritm duygusunu artırmaktadır. Örneğin 

parmak şıngırdatmak, elleri kullanmak öğrencilerin müzikal farkındalığını artırır. 

Öğrencilerden aktif olarak vücut dilini ve diğer faktörleri kullananlar kullanmayan 

öğrencilerden daha iyi performans gösterir. Ve bu bilgilerini performanslarına 

yansıtırlar.  

 Haywood (2006), ilgili araştırmasında müzik yapan özel duruma (engelli) sahip 

insanlara yönelik olarak çalışmıştır. Çalışmada koronun içindeki müzikal ortamı özel 

duruma sahip insanlar açısından değerlendirmiştir. Felsefi açıdan koronun içinde özel 

duruma sahip insanların bulunmasının olumlu yanlarını ve yararlarını incelemiştir. 

Deborah adlı bir kızın yaşamı örneğe alınmıştır. Metod olarak vaka incelemesi 

kullanılmıştır. Bilgi toplama amacıyla görüşme bulguları, saha notları ve arşiv 

araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın temel sorusu müzik korosunun içinde özel 

ihtiyaca sahip insanların bulunması ve o insanın hayatında neleri değiştirdiğidir. 

 Özel ihtiyaca sahip insanların fiziksel, duygusal algılama ya da sosyal yönden 

engellere sahip insanlar olarak tanımlanmıştır. Bu insanlar müzikle ilgilenmeye 

başladıklarında önlerine bir takım engeller çıkmaktadır. Bu engellerden bazıları 

kurumsal engellerdir, öğretmenlerin korkuları ve itirazları, fiziksel engellerdir. Deborah 

ve ailesi tümn engellere direnerek müzik yaşantısında yollarına devam etmiştir. Sonuç 
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olarak Deborah dışlanmış bir bireyden sosyalleşmiş bir grup üyesine dönüşmüş ve koro 

üyesi olarak yeni bir kimlik kazanmıştır. Bu süreci şöyle anlatır “Müzik beni bir bireye 

dönüştürdü, beni tanımladı. Fakat daha fazlasını elde edeceğim. Bu durum beni müziksel 

anlamda sürekli dönüştürecek, böylece daha fazla öğreneceğim. Kendi kimliğini bulmuş 

halde yeni bir birey olacağım. İşte gerçek bu.” 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu kısımda, araştırmanın modeli, araştırma grubu, kullanılan veri toplama aracı, 

verilerin toplanması ile elde edilen verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

 Bu çalışma, koro şefinin korist( koro üyesi) algılarına göre değerlendirilmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiş, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Karasar (2000) 

tarama modellerini geçmişte yada halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan  araştırma yaklaşımları olarak açıklamaktadır. Bu tür 

çalışmalarda araştırmaya konu olan birey yada nesne, kendi koşulları içinde ve ol duğu 

gibi tanımlanır. 

3.2. Evren ve Örneklem /Çalışma Grubu 

 Bu araştırmada, koro çalışmaları sırasında koro şefinin beceri ve  davranışlarının 

nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiği konusunda, koroyu üyelerinin algı ve 

değerlendirmesi incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, her yıl Anakara’da düzenlenen ve 

en son 14. cüsü gerçekleşen, Türkiye Korolar Şenliği’ne katılan   doksan yedi koro ve 

yaklaşık 3000 koro üyesi oluşturmuştur.  

 Örneklemi ise, şenliğe katılan koroların, Şenlik Değerlendirme Kurulu’ndan 

aldıkları son üç ödül ve puanları ile genel performansları incelenerek, yüksek başarı elde 

etmiş dokuz koro ve 331 koro üyesi örnekleme alınmıştır. Örneklemi temsil edecek koro 

ve  koro elemanlarının seçiminde “olasılıklı olmayan örnekleme” (amaçlı örnekleme) 

yöntemi kullanılmıştır. Bu örneklemenin temeli, araştırmanın amaçları doğrultusunda bir 

evrenin temsilci örneği yerine, amaçlı olarak bir ya da birkaç kesimi almaktır. Başka bir 

deyişle amaçlı örnekleme, evrenin soruna en uygun bir kesimini gözlem konusu yapmak 

demektir.( Sencer, 1989,386) 

Anket 16 Mayıs 2009 – 20 Ekim 2009 tarihleri arasında araştırmacı tarafından 

örnekleme alınan 331 koro elemanına uygulanmıştır. Anket sorularına verilen yanıtların 

geri dönüş oranı %97.3 tür.Belirlenen korolar, faaliyet gösterdiği iller ve bu korolarda 

çalışan koro üyesi dağılımı Tablo 3.1.’ de verilmiştir. 
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Tablo 3.1 Örneklem Grubunun Özellikleri 

 

Sıra 

 

Koronun Adı 

 
Faaliyet 
Gösterdiği İl 

Koro Üyesi Sayısı 

 Bayan            Erkek 

Toplam 

 

 

26 

 

1 

 
Türkiye Polifonik Korolar 
Derneği Dernek Korosu 

 

Ankara 

 

17 

 

9 

 

2 

 
Cumhuriyet Ünv. Eğitim 
Fak. G.S.E.B. Müzik Eğitimi 
A.B.D.Korosu 

 

Sivas 

 

18 

 

13 

 

31 

 

3 

 
Gazi Ünv. Eğitim Fak. 
G.S.E.B. Müzik Eğitimi 
A.B.D.Korosu  

 

Ankara 

 

26 

 

11 

 

37 

 

4 

 
On Dokuz Mayıs Ünv. 
G.S.E.B. Müzik Eğitimi 
A.B.D.Korosu 

 

Samsun 

 

24 

 

17 

 

41 

 

 5 

 
Karadeniz Teknik Ünv. 
G.S.E.B. Müzik Eğitimi 
A.B.D.Korosu  

 

Trabzon 

 

23 

 

12 

 

35 

 

6 

 
Pamukkale Ünv. Eğitim Fak. 
G.S.E.B. Müzik Eğitimi 
A.B.D.Korosu  

 

Denizli 

 

26 

 

21 

 

47  

 

7 

 
Çukurova Ünv. Devlet 
Konservatuvarı Korosu 

 

Adana 

 

19 

 

15 

 

34 

 

8 

 
Türkiye Polifonik Korolar 
Derneği Gençlik Korosu  

 

Ankara 

 

24 

 

15 

 

39 

 

9 

Çanakkale Onsekiz Mart 
Ünv.G.S.E.B. Müzik Eğitimi 
A.B.D.Korosu 

 
Çanakkale 

 

 
21 

 

 
20 

 

 
41 

 

Toplam 

 

 

 

 

 

133 198 331 

3.4. Veri Toplama Araçları 

 Bu araştırmada, liderlik ve liderlik psikolojisi, sözlü ve sözsüz iletişim türleri, 

göz, jest, mimik ve semboller,  koro edebiyatı, amatör ve profesyonel koro yönetim 
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teknikleri, koro sanatı alanında yayınlar, görüşler ve belgeler üzerine incelemeler 

yapılarak Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu ile uygulamalı 

çalışmalar yapılmıştır. Araştırmada, korolardaki koro şefnin davranışlarının koro üyeleri 

algılarına göre değerlendirmek amacıyla, 20 maddelik araştırmacı tarafından hazırlanan 

likert tipi “Koro Üyesi Şef Değerlendirme Formu” uygulanmıştır. Form, koro 

elemanlarının, koro eğitimini sürdüren şef için “mevcut durum” tablosu ile ideal bir şefte 

bulunması gereken iletişimsel niteliklerin “olması gereken durum” tablosu ile saptamaya 

yönelik olan anket iki bölümden oluşmaktadır. 

  Araştırmacı tarafından bu çalışma da kullanılmak amacıyla geliştirilen, verilerin 

toplandığı araç, koro şefinin iletişim davranışlarını koro elemanlarının algılarına göre 

değerlendirmeye olanak veren bir ölçme aracıdır. Koro Üyesi Şef Değerlendirme Formu, 

Koro üyelerinin Mevcut Şefin Durumu ve Olması Gereken Durum olmak üzere iki alt 

boyuttan oluşmaktadır ve toplam puan yoktur. Koro Üyesi Şef Değerlendirme Formunun  

geliştirilme sürecinde, yapı kapsam ve dil  geçerliliğinin sağlanması amacıyla uzman 

görüşüne başvurulmuş ve bu görüşler doğrultusunda form maddeleri hazırlanmıştır. 

Alanda uzun yıllardır Koro şefi olarak görev yapan akademisyenlerin (2 Profesör, 2 

Öğretim Görevlisi) değerlendirmeleri sonucunda şekillendirilmiştir. Formun pilot 

uygulaması, korist sayısının fazla olduğu iki koroda gerçekleştirilmiştir. Pilot 

uygulamaya bu korolarda görev yapan 65 korist katılmıştır. Pilot uygulamalar 

sonucunda bazı düzenlemeler yapılarak forma son şekli verilmiştir. Koro üyesi şef 

değerlendirme formu,  değerlendirmeye tekrar alınıp uzman görüşüne başvurulduktan 

sonra, uygulama için hazır hale getirilmiştir. Koro elemanlarının, mevcut şeflerini ve 

ideal bir şefte olması gereken niteliklerin değerlendirilmesini amaçlayan “Koro Üyesi 

Şef Değerlendirme Formu”, en düşük (1) ve en yüksek (5) olmak üzere likert tipi ölçek 

şeklinde yanıtlanmaktadır. Ölçek Formu  Ek-1 de gösterilmiştir. 

3.4.1. Verilerin Toplanması 

Koro şefini değerlendirme ölçeğinin uygulanması, 16 mayıs – 20 ekim 2009 

tarihleri arasında yapılmıştır. Uygulama için belirlenen koroların yöneticileri ile 

telefonla görüşülerek, araştırma hakkında bilgi verilmiş ve gerekli izinler alınmıştır. 

Veriler posta tekniği yöntemi ile elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında gönüllülük 

ilkesi göz önünde bulundurulmuştur. Hazırlanan ölçekte, soruları yanıtlayacak koro 

üyelerinin, araştırmanın amacı ve gizliliği ile ilgili konuda, bilgilendirilmesinin 
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ardından, gönüllü bir şekilde katılmalarının sağlanmasına özen gösterilmiştir. Belirlenen 

koroların üye sayısı dikkate alınarak, her koro üyesi için, kapağı yapışkanlı zarfla 

birlikte bu zarflara konulup yapıştırılmak üzere, katılımcıların (koro üyeleri) 

bilgilendirildiği ve yanıtlayacağı soruların bulunduğu iki sayfalık anket formu, ilgili 

koro yöneticilerine posta ile gönderilmiştir. Sorulara verilecek yanıtların içtenliğini 

sağlamak amacıyla gizliliğe dikkat edilmiştir. Gönüllülük ilkesine bağlı olarak 331 koro 

elemanın hepsi anketimize yanıt vermiştir. Anket soruları posta tekniği ile verilen 

yanıtların geri dönüş oranı %100 dür. 

Araştırmanın örneklemine alınan koroların seçiminde, her yıl Ankara’da 

düzenlenen Türkiye Korolar Şenliği’nde, şenliğe katılan koroların, Şenlik 

Değerlendirme Kurulu’ndan aldıkları son üç ödül ve puanları ile genel performansları 

incelenerek, yüksek başarı elde etmiş, dokuz koro göz önünde bulundurulmuştur. Bu 

ölçütlere uymayan diğer korolar, kapsam dışında bırakılmıştır.   Bu araştırma ile; şefin 

koro ile ilişkisi, başta liderlik, iletişim ve koro yönetimi boyutlarıyla ele almak, ayrıca 

belirlenen örneklem üzerinde yapılacak çalışma ile, şef davranışlarının koro elemanları 

tarafından nasıl algılandığını belirlemeyi hedefleyen olguların keşfedilmesi ve 

açıklanmasıyla, yararlı bir çalışmanın ortaya çıkabileceği düşüncesinden hareket 

edilmiştir. 

3.5. Verilerin Analizi 

 Koro şeflerinin koro ile kurduğu iletişimin koro elemanlarının algılarına göre 

belirlenmesine yönelik uygulanan anketten elde edilen verilerin analizi için SPSS 

(Statistical Package For Social Sciences) 17.0 paket programı kullanılmıştır. Sonuçların 

yorumlanmasında 05 anlamlılık düzeyi ölçüt olarak alınmıştır. Koro ile kurulacak 

iletişimdeki rollerin gerçekleştirilme düzeyini belirlemek amacıyla aritmetik  ortalama, 

standart sapma, yüzde ve frekans analizi kullanılmıştır. Koro elemanlarının mevcut 

durum ve olması gereken durum değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılığın olup 

olmadığı ve bu değerlendirmelerin cinsiyetlere göre anlamlı farklılık   gösterip 

göstermediğinin değerlendirilmesinde t- testi uygulanmıştır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, koro şeflerinin davranışlarının koro üyeleri tarafından algılama 

düzeyini belirlemeye yönelik anket formunun, koro üyelerinin oluşturduğu örnekleme 

uygulanması sonucunda, elde edilen bulgular ve bu bulguların yorumlanmasını içeren iki 

kısım yer almaktadır. 

Birinci kısımda “Kişisel Bilgi Formu”nda yer alan sorulara verilen yanıtlar 

çerçevesinde, koro üyelerinin kişisel bilgilerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. İkinci 

kısımda ise, koro şeflerinin iletişimsel davranışlarının koro üyeleri tarafından algılanma 

düzeyini belirlemeye yönelik, uygulanan anketten elde edilen bulgular ışığında problem 

durumu çözümlenmeye çalışılmıştır. 

4.1. Kişisel Özelliklere İlişkin Bulgular (Araştırmada Kullanılan Anketlerden Elde 

Edilen Bulgular) 

 Bu kısımda anketin birinci bölümünü oluşturan “Kişisel Bilgi Formu” ile örneklem 

gurubunun kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik hazırlanan; yaş, cinsiyet, meslek, 

koroda okuduğu parti, koroda kaç yıl çalıştığı, varsa daha önce hangi koroda ve kaç yıl 

çalıştığı ve kullandığı çalgının nitel ve nicel değişkenleri belirlenmiş olup elde edilen 

bulguların frekans (F) ve yüzdeleri (%)  verilmiştir. 

 

Tablo 4.2. Koro Elemanlarının Cinsiyete Göre Frekans(f) ve Yüzde (%) Değerleri 

Cinsiyet F % 
Erkek 133 38,7 
Kadın 198 61,3 
Toplam 331 100,0 
  

 Tablo 4.2’e göre, araştırmaya katılan 333 koro üyesinden 129 u erkek olup 

toplam mevcuda oranı %38,7 dır. Bayanlarda ise bu sayı 204 olup, toplam mevcuda 

oranı %61,3 tür. 
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Tablo 4.3. Koro Elemanlarının Yaşa Göre Frekans(f) ve Yüzde (%) Değerleri 

Yaş F % 
16 – 20 65 19,9 
21 – 25 237 71,4 
26 – 30 17 5,1 
31 – 35 7 2,1 
36 ve üstü 5 1,5 
Toplam 331 100,0 
 
 Tablo 4.3.’ ye bakıldığında, 16 – 20 yaş aralığının 333 toplam mevcut 

içerisindeki sayısı 66 olup toplam mevcuda oranı %19.9 dur. 20 – 25 yaş aralığının 

toplam mevcut içerisindeki sayısı 238 olup toplam mevcuda oranı %71.4 tür. 26 – 30 yaş 

aralığının sayısı 17 olup toplam mevcuda oranı %5.1 dir. 31 – 35 yaş aralığının sayısı 7 

olup toplam mevcuda oranı %2.1 dir. 36 yaş ve üstündekilerin sayısı ise 5 olup toplam 

mevcuda oranı %1.5 tir. 

 
Tablo 4.4. Koro Elemanlarının Eğitim Durumlarına Göre Frekans(f) ve Yüzde (%) 

Değerleri 

Eğitim Durumu F % 
Lise 237 71,5 
Lisans 87 26,4 
Yüksek Lisans 7 2,1 
Toplam 331 100,0 
 

 Tablo 4.4.’e göre, ankete katılan toplam 333 koro üyesinin 238 i lise mezunu 

olup, toplam mevcuda oranı %71.5 tir. Yine toplam sayı içerisinde 88 lisans mezunu 

olup, toplam mevcuda oranı %26,4 tür. Yüksek Lisans Yapmış koro üyelerinin sayısı 7 

olup toplam mevcuda oranının %2,1 olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4.5. Koro Elemanlarının Mesleklerine Göre Frekans(f) ve Yüzde (%) Değerleri 

Meslek F % 

Öğrenci 310 93,4 

Serbest meslek 3 ,9 

Kamu 17 5,4 

Özel sektör 1 ,3 

Toplam 331 100,0 
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 Tablo 4.5.’e bakıldığında, araştırmaya katılan 333 koro üyesinin 311 inin öğrenci 

olduğu ve bu sayının toplam mevcuda oranının %93,4 olduğu, serbest meslek sahibi 

koro üyelerinin toplam mevcut içerisindeki sayısının 3 olduğu ve toplam mevcuda 

oranının da %0,9 olduğu görülmektedir. Kamuda çalışanların toplam sayısının 18 olup, 

toplam mevcuda oranının %5,4 olduğu, özel sektörde çalışan koro üyelerinin sayısı 

sadece 1 olup toplam mevcuda oranının %0.3 olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4.6. Koro Elemanlarının Okuduğu Partiye Göre Frekans(f) ve Yüzde (%) 

Değerleri 

Okuduğu Parti F % 

Soprano 109 32,7 

Alto 95 28,8 

Tenor 66 19,8 

Bas 61 18,6 

Toplam 331 100,0 

   

 Tablo 4.7.’e göre, araştırmaya katılan 333 koro üyesinin koroda okuduğu 

partilerin toplam mevcut içerisindeki dağılımı ise şöyledir; soprano sayısı 109 (%32.7) , 

alto sayısı 96 (%28.8) , tenor sayısı 66 (%19.8) , bas sayısı 62 (%18.6) dır. 

 

Tablo 4.7. Koro Elemanlarının Koroda Çalışma Süresine Göre Frekans(f) ve Yüzde (%) 

Değerleri 

Koroda Çalışma 

Süresi(yıl) 

 

F 

 

% 

1–2 144 43,5 

2–4 153 46,2 

4–6 34 10,2 

Toplam 331 100,0 

 

 Tablo 4.8.’ daki 333 koro üyesinin korolarındaki çalışma süresi göz önüne 

alındığında; 1–2 yıl aralığında çalışan koro üyesi sayısının 145 olduğu ve toplam 

mevcuda oranı %43,5 tir. 2–4 yıl aralığında çalışan koro üyesi sayısının 154 olduğu ve 
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toplam mevcuda oranının %46,2 olduğu, 4–6 yıl aralığında çalışan koro üyesi sayısının 

34 olduğu ve toplam mevcuda oranının ise 10,2 olduğu 

 

Tablo 4.8. Koro Elemanlarının Eski Koroda Çalışma Süresine Göre Frekans(f) ve 

Yüzde (%) Değerleri 

Eski Koroda Çalışma 

Süresi 

 

F 

 

% 

1–2 yıl 79 24,1 

2–4 yıl 80 24,4 

4–6 yıl 20 6,0 

Hiç  152 45,5 

Toplam 331 100,0 

  

 Tablo 4.9.’ye göre, araştırmaya katılan 333 koro üyesinin daha önce bulunduğu 

korolardaki çalışma sürelerine bakıldığında; 1–2 yıl aralığında 80 kişinin çalıştığı, 

toplam mevcuda oranının %24.1 olduğu, 2-4 yıl aralığında 81 kişinin çalıştığı, toplam 

mevcuda oranının %24.4 olduğu, 4-6 yıl aralığında 20 kişinin çalıştığı, toplam mevcuda 

oranının %6.0 olduğu ve daha önce hiçbir koroda çalışmayan koro üyesi sayısının ise 

152 olduğu ve bunun da toplam mevcuda oranının %45.5 olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4.9. Koro Elemanlarının Kullandığı Çalgıya Göre Frekans(f) ve Yüzde (%) 

Değerleri 

Kullandığı Çalgı F % 

Yaylı 123 36,9 

Üflemeli 48 14,4 

Vurmalı 2 ,6 

Penalı 62 18,9 

Piyano 56 17,1 

Çalgı kullanmayan 40 12,0 

Toplam 331 100,0 

 

 Tablo 4.10.’de görüldüğü gibi, 333 koro üyesinin kullandığı çalgılar dağılımında; 

yaylı çalgıları kullananların sayısının 123 olduğu ve toplam dağılıma oranının %36.9 
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olduğu, üflemeli çalgı kullanan koro üyesi sayısının 48 olduğu ve toplam dağılıma 

oranının %14.4 olduğu, vurmalı çalgılar kullananların 2 kişi olduğu ve toplam dağılıma 

oranının %0.6 olduğu, penalı çalgı kullanan kişi sayısının 63 olduğu ve toplam dağılıma 

oranının %18.9 olduğu, piyano kullanan koro üyesi sayısının 57 olup, toplam dağılıma 

oranının %17.1 olduğu ve enstrüman kullanmayan koro üyesi sayısının 40 olduğu ve 

toplam dağılıma oranının %12.0 olduğu görülmektedir. 

4.2. Koro Eğitiminde, Mevcut Şef İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Niteliklerin, 

Koro Üyelerinin Cinsiyet Ve Algılarına Göre Oluşan  Farklılığa İlişkin Bulgular 

4.2.1. Şef İle Koro Üyelerinin Karşılıklı İletişim Oluşturabilmesi İle İlgili Bulgular  

Tablo 4.10. Karşılıklı İletişim Oluşturabilmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.453 

4.362 

.730 

.851 

329 993 .321 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.554 

4.279 

.928 

.339 

329 2.34 .020 

 

Tablo 4.11. İncelendiğinde, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.453) , kadınlarda (X= 4.362) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.554) , kadınlarda ise (X=4.279) tur.  koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları cinsiyete göre  

mevcut durumda [t(329) = 993; p>,05] anlamlı farklılık görülmezken ,olması  gereken 

durumda [t(329) = 2.34; p<,05] ise, anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu bulgu, olması 

gereken durumda koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine yönelik davranışlarını 

erkeklerin kadınlara oranla daha olumlu  bulduklarını gözlenmektedir. 
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Tablo 4.11. Karşılıklı İletişim Oluşturabilmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

 

İletişim 

Mevcut durum 

Gereken durum 

331 

331 

4,403 

4,738 

,788 

,617 

331 6,555 ,000 

   

Tablo 4.13’ye bakıldığında koristlerin (koro üyelerinin) karşılıkları iletişim 

oluşturabilmede, mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken 

durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(331)=6.555; 

p<,001]. Koristlerin, mevcut duruma ilişkin puanlarının ortalaması X=4,403 iken, ideal 

bir şefte karşılıklı iletişim oluşturabilmeye yönelik puan ortalaması (X=4,738) dir. Bu 

bulgu, koristlerin, koro şefinin karşılıklı iletişim oluşturabilmeye yönelik sergilediği 

becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut durumu) yeterli bulmakla birlikte, 

gereken duruma (idealindeki bir koro şefine) doğru biraz daha çaba göstermesi gerektiği 

sonucunu ortaya çıkartmaktadır. 

4.2.2. Şefin Eser Yönetirken Estetik ve Artistik Görüntü Verebilmesinde 

Tablo 4.12. Eser Yönetirken Estetik veya Artistik Görüntü Verebilmede, Mevcut Koro 

Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının 

Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.390 

4.421 

.834 

.829 

329 330 .742 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.277 

4.500 

1.044 

.815 

329 2.18 .030 

 

Tablo 4.14.‘e göre, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.390) , kadınlarda (X= 4.421) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.277) , kadınlarda ise (X=4.500) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları cinsiyete göre 

mevcut durumda [t(329) = 330; p>,05] anlamlı farklılık görülmezken, ideal durumda 
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[t(329) = 2.18; p<,05] ise,  anlamlı bir farklılık görülmektedir.  Bu sonuç, olması 

gereken durumda  kadınların koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine yönelik 

davranışlarını erkeklere oranla daha olumlu düşündükleri gözlenmektedir. 

 

Tablo 4.13. Eser Yönetirken Estetik veya Artistik Görüntü Verebilmede, Mevcut Koro 

Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-

testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Estetik ve 

Artistik 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,412 

4,445 

,819 

,844 

 331 ,583 ,560 

   

Tablo 4.15 incelendiğinde koristlerin, eser yönetirken estetik veya artistik bir 

görüntü verebilmede, mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken 

durumun ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir [t(331)=.583; 

P>,05]. Koristlerin, şefin estetik veya artistik görüntü verebilmesine yönelik, mevcut 

duruma ilişkin puanlarının ortalaması (X=4,412) iken ,ideal bir şefte olması gereken, 

estetik veya artistik görüntü vermeye yönelik puanların ortalaması, önemli bir farklılık 

göstermemiştir (X=4.445). Bu bulgu, koristlerin estetik veya artistik görüntü verebilme 

becerilerinde, koroyu eğitmekte olan şefin (mevcut durumun) oldukça başarılı olduğu  

ve idealindeki şefteki (gereken durum) gibi gördüklerini ortaya çıkarmıştır. 

4.2.3. Şefin Koroya Gözleriyle Etki Kurabilmesinde 

Tablo 4.14. Koroya Gözleriyle Etki Kurabilmesinde, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle 

İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.621 

4.338 

.639 

.737 

329 837 .403 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.566 

4.764 

1.012 

.614 

329 2.18 .028 
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Tablo 4.16’deki verilere göre, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4,621) , kadınlarda (X= 4,338) iken ideal duruma ilişkin 

puan ortalamaları erkeklerde (X= 4,566) , kadınlarda ise (X=4,764) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefinin  gözleriyle etki kurabilmesine yönelik algılarının cinsiyete göre 

mevcut durumda [t(329) = 837; p>,05]  anlamlı bir farklılık görülmezken, olması 

gereken durumda [t(329) = 2.18; p<,05] ise anlamlı farklılık göeülmektedir. Bu bulgu, 

olması gereken durumda  koro şefinin gözleriyle etki kurabilmesine yönelik 

davranışlarını kadınların erkeklere oranla daha yeterli bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.15. Koroya Gözleriyle Etki Kurabilmesinde, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle 

İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanların t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

 

Göz Etkisi 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,578 

4,753 

,701 

,621 

 331  3,739 ,000 

  

Tablo 4.17’ye bakıldığında koro üyelerinin, koroya gözleriyle etki kurabilmede, 

mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama 

puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(331)=3.739P<.,001]. Koristlerin 

(koro üyelerinin), şefin koroya gözleriyle etki kurabilmesine yönelik, mevcut duruma 

ilişkin puanların ortalaması (X=4.578) iken, ideal bir şefte olması gereken, gözleriyle 

etki kurabilmeye yönelik puanların ortalaması artarak (X=4.753) bulunmuştur. Bu 

sonuç, koristlerin koro şefinin karşılıklı iletişim oluşturabilmeye yönelik sergilediği 

becerileri, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut durumu) yeterli bulmakla birlikte, 

idealindeki bir koro şefine (gereken duruma) doğru biraz daha çaba göstermesi gerektiği 

sonucunu göstermektedir. 
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4.2.4. Şefin Jest ve Mimiksel Davranışlarında 

Tablo 4.16. Jest ve Mimiksel Davranışlarda, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir 

Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 

 
Cinsiyet 

 
N 

_ 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

Mevcut 
Durum 

Erkek 
Kadın 

133 
198 

2.488 
2.416 

1.473 
1.413 

329 440 .660 

Olması 
Gereken 

Erkek 
Kadın 

133 
198 

4.456 
4.637 

.982 

.759 
329 1.87 .062 

 

Tablo 4.18 incelendiğinde koro üyelerinin (koristlerin) koro şefiyle karşılıklı 

iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut durumda [t(329) = 440; p>,05] ile ideal 

durumda [t(329) = 1.87; p>,05] olduğundan, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. Koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları erkeklerde (X= 

2.488) , kadınlarda (X= 2.416) iken ideal duruma ilişkin puan ortalamaları erkeklerde 

(X= 4.456) , kadınlarda ise (X=4.637) tür. Bu bulgu her iki cinste, mevcut durumda ve 

olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine yönelik 

davranışlarını yeterli bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.17. Jest ve Mimiksel Davranışlarda, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir 

Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 
KŞKADÖ 

 
ÖLÇÜM 

 
N 

_ 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

Jest ve 
Mimik 

Mevcut Durum 
Gereken Durum 

331 
331 

4,286 
4,611 

1,150 
,751 

331  4,762    ,000 

 
Tablo 4.19’e bakıldığında koristlerin, jest ve mimiksel davranışlarda, mevcut 

koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(331)=4.765; P<,001]. Koristlerin, şefin 

jest ve mimiksel davranışları kullanmasına yönelik mevcut durum puanlarının ortalaması 

(X=4.286) iken, ideal bir şefte olması gereken jest ve mimikleri kullanabilmeye yönelik, 

puanların ortalaması (X=4.611)’dir. Bu bulgu, koristlerin, koro şefinin karşılıklı iletişim 

oluşturabilmeye yönelik sergilediği becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut 

durumu) yeterli bulmakla birlikte, idealindeki koro şefine  (gereken duruma) doğru biraz 

daha çaba göstermesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartmaktadır. 
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4.2.5. Şefin Sözsüz İletişimsel Davranışlarında 

Tablo 4.18. Sözsüz İletişimsel Davranışlarda, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

 
Cinsiyet 

 
N 

_ 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

Mevcut 
Durum 

Erkek 
Kadın 

133 
198 

2.665 
2.568 

1.401 
1.400 

329 735 .463 

Olması 
Gereken 

Erkek 
Kadın 

133 
198 

4.433 
4.656 

1.020 
.729 

329 2.32 .021 

 
Tablo 4.20’e göre, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 2.665) kadınlarda (X= 2.568) iken ideal duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.433) , kadınlarda ise (X=4.656) dır. Koro üyelerinin (koristlerin) koro 

şefinin sözsüz iletişimsel davranışlarına yönelik algılarının cinsiyete göre  mevcut 

durumda [t(329) = 735; p>,05] anlamlı farklılık görülmezken,  olaması gereken durumda 

[t(329) = 2.32; p<,05] ise, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu sonuç, 

olması gereken durumda koro şefinin sözsüz iletişimsel davranışlarını kadınların 

erkeklere oranla daha olumlu düşündükleri gözlenmektedir. 

 

Tablo 4.19. Sözsüz İletişimsel Davranışlarda, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 
KŞKADÖ 

 
ÖLÇÜM 

 
N 

_ 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Sözsüz İletişim 

Mevcut Durum 
Gereken Durum 

331 
331 

4,198 
4,623 

1,167 
,745 

331  6,473   ,000 

 
Tablo 4.21’ye göre koro üyelerinin, sözsüz iletişimsel davranışlarda, mevcut koro 

şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları  farklılık 

göstermektedir[t(331)=6.573; P<,001]. Koristlerin, şefin sözsüz iletişimsel davranışları 

göstermesine yönelik mevcut durumun puan ortalaması;(X=4.198) iken, ideal bir şefte 

olması gereken, sözsüz iletişimsel davranışları göstermesine yönelik puanların 

ortalaması; (X=4.283)’tür. Bu bulgu, koristlerin, koro şefinin karşılıklı iletişim 

oluşturabilmeye yönelik sergilediği becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut 

durumu) yeterli bulmakla birlikte, idealindeki bir koro şefine (gereken duruma) doğru 

biraz daha çaba göstermesi gerektiği sonucunu göstermektedir. 
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4.2.6. Şefin Kurması Gereken Bedensel İletişim Konusunda 

Tablo 4.20. Bedensel İletişim Oluşturmada, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir 

Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 

 
Cinsiyet 

 
N 

_ 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

Mevcut 
Durum 

Erkek 
Kadın 

133 
198 

3.338 
3.127 

.953 
1.028 

329 1.87 .063 

Olması 
Gereken 

Erkek 
Kadın 

133 
198 

4.409 
4.612 

1.041 
.737 

329 207 .039 

 
Tablo 4.22 incelendiğinde, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 3.338) kadınlarda (X= 3.127) iken ideal duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.409), kadınlarda ise (X=4.612) tür. Koro üyelerinin (koristlerin) koro 

şefinin bedensel iletişim oluşturmasına yönelik  algılarının cinsiyete göre  mevcut 

durumda [t(329) = 1.87; p>,05]anlamlı farklılık görülmezken, olması greken durumda 

[t(329) = 207; p<,05] ise, cinsiyete göre anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir. Bu 

bulgu, olması gereken durumda  koro şefinin bedensel iletişim oluşturmasına yönelik 

davranışlarını kadınların erkeklere oranla daha olumlu  buldukları  görülmektedir.. 

 

Tablo 4.21. Bedensel İletişim Oluşturmada, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir 

Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 
KŞKADÖ 

 
ÖLÇÜM 

 
N 

_ 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

Bedensel 
İşletişim 

Mevcut Durum 
Gereken Durum 

331 
331 

4,281 
4,617 

,963 
,704 

 331  5,747   ,000 

 

 Tablo 4.23’ye bakıldığında koristlerin bedensel iletişimde, mevcut koro şefinin 

durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında anlamlı 

bir farklılık görülmektedir [t(331)=5.747; P<,001]. Koristlerin, şefin bedensel iletişime 

yönelik mevcut durumun puan ortalaması (X=4.281) iken, ideal bir şefte olması gereken 

puanların ortalaması (X=4.617)’dir. Bu bulgu, koristlerin, koro şefinin karşılıklı iletişim 

oluşturabilmeye yönelik sergilediği becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefi  (mevcut 

durumda) yeterli bulmakla birlikte, idealindeki bir koro şefine (gereken duruma) doğru 

biraz daha çaba göstermesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartmaktadır. 
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4.2.7. Şefin Koro Yönetimi Sırasında Gösterdiği Artistik Davranışlarında 

Tablo 4.22. Artistik Davranışlarda Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte 

Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 

 
Cinsiyet 

 
N 

_ 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

Mevcut 
Durum 

Erkek 
Kadın 

133 
198 

2.118 
2.053 

1.636 
1.554 

329 358 .721 

Olması 
Gereken 

Erkek 
Kadın 

133 
198 

4.102 
4.225 

1.167 
1.021 

329 1.00 .314 

 
Tablo 4.24‘e bakıldığında, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 2.118), kadınlarda (X= 2.053) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.102) , kadınlarda ise (X=4.225) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 358; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.00; p>,05] olup, cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu sonuç, her iki cinste, mevcut durumda ve 

olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine yönelik 

davranışlarını yeterli bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.23. Artistik Davranışlarda, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte 

Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 
KŞKADÖ 

 
ÖLÇÜM 

 
N 

_ 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

 
Artistik 

Mevcut Durum 
Gereken Durum 

331 
331 

4,066 
4,283 

1,263 
,976 

 331  2,944  ,003 

 
Tablo 4.25 incelendiğinde koro üyelerinin, artistik davranışlarda mevcut koro 

şefinin durumu ile ideal şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir[t(331)=2.944; p<.01]. Koristlerin, şefin artistik 

davranışlarda mevcut durumun puan ortalaması (X=4.066) iken, ideal bir şefte olması 

gereken puanların ortalaması (X=4.283)’dür. Bu sonuç, koristlerin artistik davranış ve 

becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefin (mevcut durumun) oldukça başarılı olduğu  ve 

idealindeki şefe (gereken durum) benzer gördüklerini ortaya çıkarmıştır. 
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4.2.8. Şefin Kendine Has Özel İşaretler Kullanabilmesinde 

Tablo 4.24. Kendine Has Özel İşaretler Kullanabilmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu 

İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

 
Cinsiyet 

 
N 

_ 
X 

 
S 

 
sd 

 
t 

 
p 

Mevcut 
Durum 

Erkek 
Kadın 

133 
198 

2.905 
2.823 

1.460 
1.441 

329 501 .617 

Olması 
Gereken 

Erkek 
Kadın 

133 
198 

4.181 
4.338 

1.101 
.961 

329 1.36 .173 

 

 Tablo 4.26 incelendiğinde, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 2.905), kadınlarda (X= 2.823) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.181) , kadınlarda ise (X=4.338) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 501; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.36; p>,05] olduğundan, 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu bulgu, her iki cinsiyette, mevcut 

durumda ve olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine 

yönelik davranışlarını olumlu bulduklarını gözlemektedir 

 

Tablo 4.25. Kendine Has Özel İşaretler Kullanabilmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu 

İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

 

Özel İşaret 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,310 

4,322 

1,015 

,962 

 331   ,182   ,855 

 

Tablo 4.27’ye bakıldığında koristlerin, kendine has özel işaretler kullanmada, 

mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama 

puanları arasında, anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.[t(331)=182; P>,05]. 

Koristlerin, şefin kendine has özel işaretler kullanmaya yönelik mevcut durumun puan 

ortalaması (X=4.310) iken, ideal bir şefte olması gereken puanların ortalaması 

(X=4.322)’dir. Bu bulgu, koristlerin kendine has özel işaretler kullanmada, koroyu 

eğitmekte olan şefin (mevcut durumun) oldukça başarılı olduğu  ve idealindeki şef 

(gereken durum) gibi gördüklerini ortaya çıkarmıştır. 
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4.2.9. Şefin Koroyu Fiziksel ve Ruhsal Açıdan Hazırlanabilmesinde 

Tablo 4.26. Koronun Fiziksel ve Ruhsal Açıdan Hazırlanabilmesinde, Mevcut Koro 

Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durum Ortalama Puanlarının 

Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

2.464 

2.308 

1.510 

1.289 

329 

 

1.00 .318 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.582 

4.779 

.971 

.548 

329 2.35 .019 

 

 Tablo 4.28’e göre, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 2.464), kadınlarda (X= 2.308) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.582) , kadınlarda ise (X=4.779) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefinin koroyu fiziksel ve ruhsal açıdan hazırlanabilmesine  yönelik 

algılarının cinsiyete göre, mevcut durumda [t(329) = 1.00; p>,05] anlamlı farklılık 

görülmezken, olması gereken durumda [t(329) = 2.35; p<,05]ise, anlamlı farklılık 

görülmektedir. Bu sonuç, olması gereken durumda koro şefinin koroyu fiziksel ve ruhsal 

açıdan hazırlanabilmesine  yönelik davranışlarını kadınların erkeklere oranla daha  

yeterli bulduklarını gözlenmektedir. 

 

Tablo 4.27. Koronun Fiziksel ve Ruhsal Açıdan Hazırlanabilmesinde, Mevcut Koro 

Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-

testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Fiziksel ve 

Ruhsal 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,147 

4,734 

1,120 

,656 

331 8,669 ,000 

 

Tablo 4.29 incelendiğinde koro üyelerinin, koronun fiziksel ve ruhsal yönden 

hazırlanmasında mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, 

ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir.[t(331)=8.665; P< ,001]. 

Koristlerin, şefin koroyu fiziksel ve ruhsal yönden hazırlamasına yönelik mevcut 
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durumun puan ortalaması (X=4.147) iken, ideal bir şefte olması gereken puanların 

ortalaması (X=4.734)’dir.Bu bulgu koristlerin, koro şefinin koroyu fiziksel ve ruhsal 

yönden hazırlanmasında, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut durumu) yeterli bulmakla 

birlikte, daha da iyi olabileceği sonucunu ortaya çıkartmaktadır. 

4.2.10. Şefin Ses Alıştırmalarını Doğru ve Yeterli Yapabilmesinde 

Tablo 4.28. Ses Alıştırmalarını Doğru ve Yeterli Yapabilmede, Mevcut Koro Şefinin 

Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete 

Göre t-testi Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

3.165 

2.970 

1.457 

1.286 

329 1.27 .204 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.667 

4.794 

.898 

.584 

329 1.43 .152 

 

Tablo 4.30 incelendiğinde, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 3.165), erkeklerde (X= 2.970) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.667) , kadınlarda ise (X=4.794) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 1.27; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.43; p>,05] olup, cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.  Bu bulgu her iki cinste, mevcut durumda ve 

olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine yönelik 

davranışlarını yeterli bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.29. Ses Alıştırmalarını Doğru ve Yeterli Yapabilmede, Mevcut Koro Şefinin 

Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi 

Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Ses 

Alıştırmaları 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,331 

4,783 

,973 

,587 

331 7,848 ,000 
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Tablo 4.31’ye göre koristlerin, ses alıştırmalarının doğru ve yeterli 

yapabilmesinde, mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, 

ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir[t(331)=7.848; P<,001]. 

Koristlerin, şefin ses alıştırmalarının doğru ve yeterli yapabilmesine yönelik mevcut 

durumun puan ortalaması; (X=4.331) iken, ideal bir şefin ses alıştırmalarının doğru ve 

yeterli yapabilmesine yönelik puanların ortalaması; (X=4.783)’tür. Bu bulgu, koristlerin, 

koro şefinin karşılıklı iletişim oluşturabilmeye yönelik sergilediği becerilerde, koroyu 

eğitmekte olan şefi (mevcut durumu) yeterli bulmakla birlikte, idealindeki bir koro 

şefine (gereken duruma) doğru biraz daha çaba göstermesi gerektiği sonucunu ortaya 

çıkartmaktadır. 

4.2.11. Şefin Kişilere Adil ve Eşit Davranmasında 

Tablo 4.30. Kişilere Adil ve Eşit Davranmada, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

3.574 

3.495 

1.697 

1.782 

329 403 .687 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.574 

4.754 

1.019 

.686 

329 1.51 .056 

 

Tablo 4.32’e bakıldığında, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 3.574) , erkeklerde (X= 3.495) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.574) , kadınlarda ise (X=4.754) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 403; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.51; p>,05] olup, cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu sonuç, her iki cinste, mevcut durumda ve 

olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine yönelik 

davranışlarını olumlu bulduklarını gözlemektedir. 
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Tablo 4.31. Kişilere Adil ve Eşit Davranmada, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanların t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

 

Adil ve eşit 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,244 

4,722 

1,133 

,750 

331 6,554 ,000 

 

Tablo 4.33’ye bakıldığında koro üyelerinin, kişilere adil ve eşit davranmada, 

mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama 

puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(331)=6.554; P<,001]. Koristlerin, 

şefin kişilere adil ve eşit davranmasına yönelik mevcut durumun puan ortalaması 

(X=4.244) iken, ideal bir şefte olması gereken puanların ortalaması (X=4.722)’dir. Bu 

sonuç, koristlerin, koro şefinin karşılıklı iletişim oluşturabilmeye yönelik sergilediği 

becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut durumu) yeterli bulmakla birlikte, 

idealindeki bir koro şefine (gereken duruma) doğru biraz daha çaba göstermesi gerektiği 

sonucunu ortaya çıkartmaktadır. 

4.2.12. Şefin Çalışmaları Zevke Dönüştürebilmesinde 

Tablo 4.32. Çalışmaları Zevke Dönüştürebilmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle 

İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.409 

4.308 

.857 

.971 

329 958 

 

.339 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.551 

4.691 

.989 

.741 

329 1.46 .144 

 

Tablo 4.34’e göre, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.409) , kadınlarda (X= 4.308) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.551) , kadınlarda ise (X=4.691) tür.  Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 958; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.46; p >05]olduğundan, 
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cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.  Bu bulgu her iki cinsiyette, mevcut 

durumda ve olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine 

yönelik davranışlarını yeterli bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.33. Çalışmaları Zevke Dönüştürebilmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle 

İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

Sd 

 

t 

 

p 

Zevke 

Dönüştürme 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,265 

4,713 

,965 

,724 

   331 6,818  ,000 

 

Tablo 4.35’e göre koristlerin, çalışmaların zevke dönüştürebilmesinde, mevcut 

koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(331)=6.818; P<,001]. Koristlerin, şefin 

çalışmaların zevke dönüştürebilmesine yönelik mevcut durumun puan ortalaması; 

(X=4.265) iken, ideal bir şefin,  çalışmaları zevke dönüştürebilmesine yönelik puanların 

ortalaması; (X=4.713)’tür. Bu bulgu, koristlerin, koro şefinin karşılıklı iletişim 

oluşturabilmeye yönelik sergilediği becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefi  (mevcut 

durumu) yeterli bulmakla birlikte, idealindeki bir koro şefine (gereken duruma) doğru 

biraz daha çaba göstermesi gerektiği sonucunu göstermektedir. 

4.2.13. Şefin Entonasyon ve Artikülasyona Önem Vermesi 

Tablo 4.34. Şefin Entonasyon ve Artikülasyona Önem Vermesinde Entonasyon ve 

Artikülasyona Önem Vermede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması 

Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.346 

4.367 

.903 

.891 

329 209 .834 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.637 

4.784 

.963 

.629 

329 1.67 .096 
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Tablo 4.36 incelendiğinde, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.346) , kadınlarda (X= 4.367) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.637) , kadınlarda ise (X=4.784) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 209; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.67; p>,05] olup, cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu bulgu, her iki cinste, mevcut durumda ve 

olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine yönelik 

davranışlarını yeterli bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.35. Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun 

Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Entonasyon  

Artikülasyon 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,515 

4,765 

,831 

,681 

 331 4,675 ,000 

 

Tablo 4.37 incelendiğinde koro üyelerinin entonasyon ve artikülasyona önem 

vermede, mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, 

ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(331)=4.675; P<,001]. 

Koristlerin, şefin entonasyon ve artikülasyona önem vermede mevcut durumun puan 

ortalaması (X=4.515) iken, ideal bir şefte olması gereken puanların ortalaması 

(X=4.765)’dir.Bu bu sonuç, koristlerin karşılıklı iletişim oluşturabilmeye yönelik 

becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut durumu) yeterli bulmakla birlikte, 

idealindeki koro şefine (gereken duruma) doğru biraz daha çaba göstermesi gerektiği 

sonucunu ortaya çıkartmaktadır. 
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4.2.14. Şefin Koroya Liderlik Yapabilmesinde Koroya Liderlik Yapabilme 

Tablo 4.36. Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun 

Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.551 

4.495 

.686 

.868 

329 

 

618 .537 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.574 

4.671 

.1.004 

.746 

329 1.00 .317 

 

Tablo 4.38. ‘e göre, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.551), kadınlarda (X= 4.495) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.574) , kadınlarda ise (X=4.671) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 618; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.00; p >,05]olduğundan, 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.    Bu bulgu her iki cinsiyette, 

mevcut durumda ve olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim 

kurabilmesine yönelik davranışlarını yeterli bulduklarını gözlemektedir 

 

Tablo 4.37. Koroya Liderlik Yapabilmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir 

Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

 

Liderlik 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,515 

4,765 

,681 

,798 

331 3,374   ,001 

 

Tablo 4.39 incelendiğinde koro üyelerinin, koroya liderlik yapabilmede, mevcut 

koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(331)=3,374; P<,001]. Koristlerin, şefin 

koroya liderlik yapabilmede mevcut durumun puan ortalaması (X=4.515) iken, ideal bir 

şefte olması gereken puanların ortalaması (X=4.765)’dir. Bu bulgu, koristlerin karşılıklı 

iletişim oluşturabilmeye yönelik becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut 
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durumu) yeterli bulmakla birlikte, gereken duruma (idealindeki bir koro şefine) doğru 

biraz daha çaba göstermesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartmıştır. 

4.2.15. Şefin Koroya Hakim Olma ve Yeterli Disiplin Oluşturabilmesinde 

Tablo 4.38. Koroya Hakim Olma ve Yeterli Disiplin Oluşturabilmede Mevcut Koro 

Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının 

Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.259 

4.235 

1.114 

1.018 

329 

 

206 .837 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.598 

4.725 

.953 

.697 

329 1.39 .163 

 

Tablo 4.40 incelendiğinde, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.259), kadınlarda (X= 4.235) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.598) , kadınlarda ise (X=4.725) tür.  Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 206; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.39; p>,05] olduğundan, 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.  Bu sonuç her iki cinste, mevcut 

durumda ve olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine 

yönelik davranışlarını olumlu bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.39. Koroya Hakim Olma ve Yeterli Disiplin Oluşturabilmede, Mevcut Koro 

Şefinin Durumu İle İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-

testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Hakimiyet 

Disiplin 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,259 

4,713 

1,022 

,716 

 331 6,952   ,000 

 

Tablo 4.41 incelendiğinde koristlerin, şefin koroya hakim olma ve yeterli disiplin 

oluşturabilmesine yönelik algıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık 
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bulunmaktadır [t(331)=6,952; P<,001]. Koristlerin, şefin koroya liderlik yapabilmede 

mevcut durumun puan ortalaması (X=4.259) iken, ideal bir şefte olması gereken 

puanların ortalaması (X=4.713)’dir. Bu bulgu, koristlerin karşılıklı iletişim 

oluşturabilmeye yönelik becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut durumda) 

yeterli bulmakla birlikte, idealindeki koro şefine (gereken duruma) doğru biraz daha 

çaba göstermesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartmaktadır. 

4.2.16. Şefin Koroya Takım Ruhu Verebilmesinde 

Tablo 4.40. Koroya Takım Ruhu Verebilmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.315 

4.235 

.989 

.993 

329 

 

186 .853 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.551 

4.735 

.997 

.714 

329 1.95 .052 

 

Tablo  4.42’e göre, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.315), kadınlarda (X= 4.235) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.551) , kadınlarda ise (X=4.735) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 186; p >,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.95; p>,05] olduğundan, 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.   Bu bulgu her iki cinsiyette, 

mevcut durumda ve olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim 

kurabilmesine yönelik davranışlarını yeterli bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.41. Koroya Takım Ruhu Verebilmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

 

Takım Ruhu 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,259 

4,713 

,944 

,739 

 331 5,612 ,000 
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 Tablo 4.43 incelendiğinde koristlerin, şefin koroya takım ruhunu verebilmesine 

yönelik algıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır [t(331)= 

5,612; P<,001]. Koristlerin, şefin koroya koroya takım ruhunu verebilmesinde, mevcut 

durumun puan ortalaması (X=4.259) iken, ideal bir şefte olması gereken puanların 

ortalaması (X=4.713)’dir. Bu bulgu, koristlerin, karşılıklı iletişim oluşturabilmeye 

yönelik sergilediği becerilerde, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut durumu) yeterli 

bulmakla birlikte, gereken duruma (idealindeki bir koro şefine) doğru biraz daha çaba 

göstermesi gerektiği sonucunu göstermektedir 

4.2.17. Şefin Çalışmalara Zamanında Gelmesinde 

Tablo 4.42. Çalışmalara Zamanında Gelmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.582 

4.563 

.685 

.775 

329 205 .838 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.537 

4.720 

1.006 

.765 

329 1.97 .049 

 

Tablo 4.44 incelendiğinde, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.582), kadınlarda (X= 4.563) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.537) , kadınlarda ise (X=4.720) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefinin  çalışmalara zamanında gelmesine yönelik algılarının cinsiyete 

göre, mevcut durumda [t(329) = 205; p>,05] anlamlı bir farklılık görülmezken, olması 

gereken  durumda [t(329) = 1.97; p<,05]ise, anlamlı bir farklılık görülmektedir.  Bu 

bulgu, olması gereken durumda çalışmalara zamanında gelmesine de yönelik 

davranışlarını  kadınların erkeklerden daha olumlu bulduklarını gözlenmektedir. 
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Tablo 4.43. Çalışmalara Zamanında Gelmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Zamanında 

Gelme 

 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,569 

4,683 

,783 

769 

331 1,952  ,052 

 

Tablo 4.45’e bakıldığında koristlerin, koro şefinin çalışmalara zamanında 

gelmesine, mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, 

ortalama puanları arasında, anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.[t(331)=1,952; P>,05]. 

Koristlerin, koro şefinin çalışmalara zamanında gelmesine yönelik mevcut durumun 

puan ortalaması (X=4.569) iken, ideal bir şefte olması gereken puanların ortalaması 

(X=4.683)’dir. Bu sonuç, koristlerin çalışmalara zamanında gelmede, koroyu eğitmekte 

olan şefin (mevcut durumun) hayli başarılı olduğu  ve idealindeki şefe (gereken duruma) 

çok yakın gördüklerini ortaya çıkarmıştır.  

4.2.18. Şefin Repertuar Seçimi Konusunda 

Tablo 4.44. Şefin Repertuar Seçimi Konusunda, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.472 

4.406 

.814 

.816 

329 620 .503 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.566 

4.985 

.947 

3.578 

329 1.28 .198 

 

Tablo 4.46 e bakıldığında, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.472) , kadınlarda (X= 4.406) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.566) , kadınlarda ise (X=4.985) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 620; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.28; p>,05] olup, cinsiyete 
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göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.    . Bu bulgu her iki cinsiyette, mevcut 

durumda ve olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine 

yönelik davranışlarını yeterli bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.45. Şefin Repertuar Seçimi Konusunda, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal 

Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Repertuar 

Seçimi 

 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,466 

4,840 

,816 

2,851 

331 2,325 ,021 

 

Tablo 4.47. bakıldığında koristlerin, repertuar seçimi konusunda mevcut koro 

şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında, 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.[t(331)=2,325; p<,05]. Koristlerin, koro şefinin 

repertuar seçimi konusunda yönelik mevcut durumun puan ortalaması (X=4.466) iken, 

ideal bir şefte olması gereken puanların ortalaması (X=4.840)’dir.      Bu sonuç, 

koristlerin çalışmalara zamanında gelmede, koroyu eğitmekte olan şefin (mevcut 

durumun) hayli başarılı bulunduğu  ve idealindeki şefe (gereken durum)çok yakın 

buldukları sonucunu göstermiştir. 

4.2.19. Şefin Giyim Kuşama Dikkat Etmesinde 

Tablo 4.46. Giyim Kuşama Dikkat Etmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir 

Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.661 

4.558 

.657 

.756 

329 

 

1.26 .209 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.307 

4.313 

1.035 

.982 

329 059 .953 

 

Tablo 4.48 incelendiğinde, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.661), kadınlarda (X= 4.558) iken ideal duruma ilişkin puan 
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ortalamaları erkeklerde (X= 4.307) , kadınlarda ise (X=4.313) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 1.26; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 0.59; p>,05] cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu sonuç her iki cinste, mevcut durumda ve 

olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine yönelik 

davranışlarını olumlu bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.47. Giyim Kuşama Dikkat Etmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle İdeal Bir 

Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Giyim 

Kuşam 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,617 

4,391 

,678 

,901 

331 3,969 ,000 

 

Tablo 4.49. incelendiğinde koristlerin, şefin giyim ve kuşamına dikkat etmesine 

yönelik yönelik algıları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

[t(331)= 3,969; p<,001]. Koristlerin, şefin giyim ve kuşamına dikkat etmesine yönelik, 

mevcut durumun puan ortalaması (X=4.617) iken, ideal bir şefte olması gereken 

puanların ortalaması (X=4.391)’dir. Bu bulgu, koristlerin, koro şefinin karşılıklı iletişim 

oluşturabilmeye yönelik sergilediği becerileri, koroyu eğitmekte olan şefi (mevcut 

durumu) yeterli bulmakla birlikte, gereken duruma (idealindeki bir koro şefine) doğru 

biraz daha çaba göstermesi gerektiği sonucunu göstermektedir.  

4.2.20. Şefin Çalışmalara Hazırlanmış Olarak Gelmesinde 

Tablo 4.48. Çalışmalara Hazırlanmış Olarak Gelmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle 

İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi 

Sonuçları 

 

Cinsiyet 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Mevcut 

Durum 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.559 

4.652 

.851 

.737 

329 

 

1.05 .294 

Olması 

Gereken 

Erkek 

Kadın 

133 

198 

4.629 

4.764 

.949 

.653 

329 1.52 .127 
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Tablo 4.50. incelendiğinde, koristlerin mevcut duruma ilişkin puan ortalamaları 

erkeklerde (X= 4.559) , kadınlarda (X= 4.652) iken ideal duruma ilişkin puan 

ortalamaları erkeklerde (X= 4.629) kadınlarda ise (X=4.764) tür. Koro üyelerinin 

(koristlerin) koro şefiyle karşılıklı iletişim kurabilmelerine yönelik algıları mevcut 

durumda [t(329) = 1.05; p>,05] ile ideal durumda [t(329) = 1.52; p>,05] olduğundan, 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.  Bu bulgu her iki cinsiyette, mevcut 

durumda ve olması gereken durumda da koro şefinin karşılıklı iletişim kurabilmesine 

yönelik davranışlarını yeterli bulduklarını gözlemektedir. 

 

Tablo 4.49. Çalışmalara Hazırlanmış Olarak Gelmede, Mevcut Koro Şefinin Durumu İle 

İdeal Bir Şefte Olması Gereken Durumun Ortalama Puanlarının t-testi Sonuçları 

 

KŞKADÖ 

 

ÖLÇÜM 

 

N 

_ 

X 

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

Hazırlıklı Gelme 

 

Mevcut Durum 

Gereken Durum 

331 

331 

4,641 

4,747 

725 

,688 

331 2,179 ,030 

 

Tablo 4.51.e’ bakıldığında koristlerin, şefin koro çalışmalarına hazırlıklı olarak 

gelmesine mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, 

ortalama puanları arasında, anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.[t(331)=2,179; p<,05]. 

Koristlerin, şefin koro çalışmalarına hazırlıklı olarak gelmesine yönelik mevcut durumun 

puan ortalaması (X=4.641) iken, ideal bir şefte olması gereken puanların ortalaması 

(X=4.803)’dir. Bu bulgu, koristlerin çalışmalara hazırlıklı olarak gelmede, koroyu 

eğitmekte olan şefin (mevcut durumun) oldukça başarılı olduğu  ve idealindeki şefe 

(gereken durum)çok yakın gördüklerini ortaya çıkarmıştır.  
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, koroya genel bakıştan sonra, koro şeflerinin koro eğitimindeki rolü 

irdelenerek, şefin koro eğitimindeki davranışlarının, koro üyeleri algıları açısından 

incelenmesi yapılmıştır. Çalışmada, korolar ve toplumsal yaşamdaki önemi ile şefin koro 

eğitimi sürecinde liderliği, iletişim becerisi, uyguladığı metot ve yöntemlerdeki 

davranışları, koro üyeleri tarafından nasıl algılandığı araştırılmıştır. 

Bulgulara göre, araştırma yapılan korolardaki koro üyeleri üzerinde yapılan anket 

formu değerlendirildiğinde; mevcut koro şefinin durumu (mevcut durum) ile ideal bir 

şefte olması gereken duruma (gereken durum)  verilen ortalama puanların, cinsiyet 

açısından anlamlı bir farklılığın oluşturmadığı görülmüştür. Bu sonuç, koro eğitimi 

süreci içinde  şefin davranışlarının, bayan ve erkek koro elemanları üzerinde aynı etkiyi 

kurduğunu göstermektedir. Yine bu bulgu, koro yapıtları incelendiğinde bayan ve erkek 

olmak üzere, bütün  seslerin (bayan – erkek) hiçbir ayrıma gidilmeden, birbirini 

tamamlayan unsurlar olduğu ile ilgilidir. Koro yapıtları incelendiğinde, kadın seslerinde; 

soprano (ince ses alanı), mezzo soprano(orta ses alanı), alto (kalın ses alanı), erkek 

seslerinde; tenor (ince ses alanı), bariton (orta ses alanı), bas (kalın ses alanı) olarak, 

kadın ve erkeklerin kendi doğal ses yapıları gereği  guruplara ayrılmış ve bütün bu ses 

guruplarının eşit ağırlıkta  kullanıldığı ile ilgili bir sonuç olarak düşünülmektedir. Koro 

yapıtlarında, büyük çoğunlukla bir ses gurubu (soprano, alto, bas gibi..) diğerlerine göre 

tamamen aynı öneme sahip olması başka bir neden sayılabilir. Buna göre şef, koro 

eğitimi sürecinde, her ses gurubuna aynı dikkat ve özeni göstermek durumundadır 

denilebilir. Sonuçta, şefin davranışlarının  koro üyelerinin algısında, cinsiyet açısından 

anlamlı bir farklılığın görülmemesi, yukarıda açıklanan temel nedenler gereği, doğal bir 

sonuç olarak görülebilir.  

Ancak araştırmada, karşılıklı iletişim oluşturabilmede, koroya gözleriyle etki 

kurabilmede, jest ve mimiksel davranışlarda, sözsüz iletişimsel davranışlarda, bedensel 

iletişim oluşturmada, artistik davranışlarda, koronun fiziksel ve ruhsal açıdan 

hazırlanmasında, ses alıştırmalarını doğru ve yeterli yapabilmede, kişilere eşit ve adil 

davranmada, alıştırmaları zevke dönüştürebilmek, entonasyon ve artikülasyona önem 

vermede, koroya liderlik yapabilmede, koroya hakim olmada ve yeterli disiplin 

oluşturabilmede, koroya takım ruhunu verebilmede ve giyim kuşamına dikkat etmede 
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mevcut duruma göre, ideal bir şefte olması gereken durum lehine anlamlı bir farklılığın 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, bayan koro üyelerinin algılarında; şefin koro ile 

kurduğu iletişimde, gözleriyle etkide, jest ve mimiklerinde, sözsüz iletişiminde, bedensel 

davranışlarında, artistik etkide, fiziksel ve ruhsal açıdan motive etmede, yaptığı ses 

alıştırmalarında, eşit ve adil davranmada, çalışmayı zevke dönüştürebilmede, entonasyon 

ve artikülasyona önem vermede, liderlik yapabilmede, hakimiyet kurmada ve disiplin 

oluşturabilmede, koroya takım ruhu verebilme ve giyim kuşamına dikkat etmede mevcut  

şeflerinin yetersiz olmayıp ancak ideal de görmedikleri şeklinde değerlendirilebilir. Bu 

bulgu, bayan koro elemanlarının erkeklere göre daha hassas olduklarını, şefin koro 

eğitimindeki davranışlarını daha bir eleştirel yaklaşımla gözlemlediklerini ortaya 

çıkarmaktadır. 

5.1. Karşılıklı İletişim Oluşturabilme İle İlgili Tartışma 

Karşılıklı iletişim oluşturabilmede,  halen koroyu eğitmekte olan şefin durumu ile 

ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık  

olduğu görülmektedir. Bu bulgu,  ülkemizde koro eğitimi alanında şef yetiştiren 

kurumların olmaması  ve koroların eğitimini gerçekleştiren şeflerin, bu alanda eğitim 

alamaması ile ilgili sonuçtur. Bu nedenle şef, genel müzik bilgilerinin desteği ile 

araştırmacılığı, yaratıcılığı yanında deneme ve yanılma yöntemini kullanarak süreç 

içinde koro üyeleriyle arasında iletişimsel başarı kazanabilecektir. 

 İletişimin bir boyutu öğrenme, bilme, anlama ise bir boyutu da bildirme, 

öğretme ve yönlendirmedir. İletişim, toplumun üyeleri arasında sağladığı etkileşimle 

düşüncelerde, değerlerde, davranışlarda ve amaçlarda benzerlik ve uzlaşma olasılığını 

artırır. Bireylerin ve grupların kendi çıkarlarını ve hedeflerini, ortak bir amaçta 

bütünleştirerek toplumsal örgütlenmeleri gerçekleştirebilmeleri şansını yaratır.” 

(Zıllıoğlu,1996,62) Şef, toplu şarkı söylemek üzere bir araya getirdiği topluluğu, planlı 

olarak, önceden hazırlığını yaptığı bir dizi çalışma sürecine sokar. Şefin ve koristlerle 

kuracağı karşılıklı  doğru iletişim, topluluğun ahenk içinde, bir organizmanın parçaları 

gibi çalışmasını sağlayacak, koronun başarı grafiğini belirleyeceği düşünülebilir. 
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5.2.Eser Yönetirken Estetik veya Artistik Görüntü Verebilme İle İlgili Tartışma 

Eser yönetirken estetik veya artistik bir görüntü verebilmede, mevcut koro 

şefinin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun ortalama puanları arasında 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu bulgu, koristlerin, estetik veya artistik görüntü 

verebilme becerilerinde, koroyu eğitmekte olan şefin (mevcut durumun) oldukça başarılı 

olduğu  ve idealindeki şefteki (gereken durum) gibi gördüklerini ortaya çıkarmıştır. Bu 

sevindirici bulgu, şefin koroyu yönetirken sahnedeki  kendinden emin, rahat, güven 

veren ve göze hoş gelen görüntüsü, koro ve izleyici açısından  önemli bir ölçü olduğu, 

tartışılmaz bir gerçektir. Estetik (veya artistik) görüntü yanında, olabilirse etkileyici bir 

koro performansı, birbirini tamamlayan, vazgeçilmez iki önemli ölçü olduğu 

söylenebilir. Şefin sahnedeki el, kol, mimik, jest gibi vücut hareketleri, koroyu olduğu 

kadar seyirciyi de etkilemektedir. Çünkü şef, koro ve seyircinin tam ortasında 

bulunmakta ve tüm hareketleri dikkatle izlenen, etkin, tek hareketli figür olarak, görsel 

ve işitsel estetiğin sembolü olduğu savunulabilir. 

5.3. Koroya Gözlerle Etki Kurabilme İle İlgili Tartışma 

Şefin Koroya gözleriyle etki kurabilmede, koroyu eğitmekte olan şefin durumu 

ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir 

farklılık görülmektedir. Bu bulgu, koro şeflerinin, şeflikle ilgili özel eğitim 

alamamalarının bir sonucu gibi değerlendirilebilir. Ülkemizde koro şefliği ile ilgili özel 

eğitim alanlarının bulunmaması şefin, gözlerle etki kurmanın koro eğitimindeki ve koro 

üyeleri ile iletişimdeki yerini yeteli kavrayamamasında doğal olarak neden sayılabilir.  

En etkili iletişim, gözler arasında olanıdır (Garner, 1985,119). Koro, sahnede şef 

ile koristlerin arasındaki kurulan ve sadece işaretlerle (sessiz mesaj) yürütebilen bir 

sanattır. İşaretler (mesajlar), sağlamlılığını ve gücünü  gözlerin desteğiyle sağlar. Günlük 

yaşamda insanlar arasındaki diyalog ve iletişimde, gözlerin belirleyici bir etki gücü 

olduğu bilinmektedir. Şef, koro üyeleri üstünde, gözleriyle etki alanı (mağnetik alan) 

oluşturabilmesi, koro eğitimi açısından en önemli adım olarak görülebilir. Başka bir 

deyişle, koro şefi ile koro üyelerinin gözleri arasında iletişim ağı kurulması, topluluğun 

belli bir disiplin içinde müzik yapabilmesine doğru bir önemli adım olacağı söylenebilir.  
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5.4. Jest ve Mimiksel Davranışlar İle İlgili Tartışma 

Jest ve mimiksel davranışlarda, mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte 

olması gereken durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Bu sonuç, yine şefin eğitilmesi ile ilgili bir problemi karşımıza çıkarmaktadır. 

Ülkemizdeki koro şeflerinin, kendi içinde tutarlı, uluslararası alanda standardı bulunan 

ve kabul görmüş jest ve mimiksel davranışları sergilemede, doğal olarak eksiklikleri 

olacaktır. Bu nedenle, sanat kurumlarımızda koro şefliği eğitimi üzerine lisans veya 

lisans üstü programların açılması, önemli bir gereksinim olarak görülmektedir. 

Doğal beden refleksleri olan esneme, hapşırma, öksürme, kaşınma, v.s. gibi 

davranışların doğal veya bilinçli kullanılması. Özellikle eller ve parmaklar insanın 

duygu ve düşüncelerini sözsüz olarak dile getirilebilmesinde son derece 

etkindirler(Ergin,1995,200). Koro sahnede şarkı söylerken şef, topluluğu eserle ilgili 

kafasındaki müzikal dinamiklere  göre sessizce yüz, göz, eller  ve beden hareketleriyle 

uyarır, yönlendirir ve koroya yorumlatır. Bir başka deyişle şefin, eserle ilgili ideal 

yoruma ulaşma isteği, koristler karşısındaki jest ve mimiksel davranışları ne şekilde 

uygulayabildiği ile doğru orantılıdır denilebilir.  

5.5. Sözsüz İletişimsel Davranışlar İle İlgili Tartışma 

Sözsüz iletişimsel davranışlarda, eğitimi sürdürmekte olan koro şefinin durumu 

ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları  farklılık göstermektedir. 

Sözsüz iletişim, yapılan eğitim sonu sahnelenme (konser) aşamasında koro şefinin, koro 

üyeleriyle kurması gereken  en önemli iletişimsel davranışlardır.  

Sözsüz iletişim, kişilerarası iletişimde sözlü iletişimle birlikte etkin olan, susma, 

sesin rengi ve müziği, beden dili, mekan ve zaman özellikleri, renk ve giyim kuşam 

kodlarını içerir. Sesin tonlanması, perdesi gibi özellikler sözel iletilere katılan ve anlam 

yaratmada önemli olan özelliklerdir. ( Ergin, 1995, 217) Koro yapıtlarının istenilen 

kalitede seslendirilmesi veya yorumlanması,  koro şefinin koro üyeleriyle ses 

kullanmadan kurdukları  işaretlerle mümkün olabilir. Koro eğitimi ve yönetiminde, 

sözsüz iletişimsel davranışların, uluslararası standartlar da gözetilerek yürütülmesi, 

ülkemizdeki koro şeflerinin dikkat etmesi gereken önemli bir konu olarak, karşımıza 

çıkmaktadır.   
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5.6. Bedensel İletişim İle İlgili Tartışma 

Bedensel iletişimde, mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte olması 

gereken durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu 

bulgu, ülkemizde faaliyet gösteren korolardaki koro şeflerinin, koro üyeleriyle kurması 

gereken bedensel iletişimi yeterli bulmadıklarını göstermektedir.  

Beden Dili, jestlerle ve mimiklerle gerçekleşir.Yüz kaslarının bir anlam ifade 

eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı, mimikleri, diğer bir deyişle yüz ifadesini; 

baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri yada bedenin tümünün kullanımı jestlerden oluşur 

(Zıllıoğlu, 1996,191).  Şefin düşündüğü yorumu, el-kol yüz, göz, ayak-bacak yada 

vücudunun diğer bölümlerinin hareketleri önceden çalışılmış, anlaşılması kolay, kafa 

karıştırmayan net ifadeler içeren bir konumda olması önem arz etmektedir.  

5.7. Artistik Davranışlar İle İlgili Tartışma 

Artistik davranışlarda mevcut koro şefinin durumu ile ideal şefte olması gereken 

durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu bulgu 

koristlerin, şefin  eser yönetirken gösterdiği hareketlerin göze hoş gelen, estetiksel, 

etkileyici, ikna edici yönde yeterli olduğunu göstermektedir. Bir koronun yaşayabilmesi 

ve faaliyetini sürdürebilmesi  için şefin, çalışma veya konserlerde, hem koro üyeleri hem 

de izleyici üzerinde göze hoş gelen ikna edici görüntü verebilmesi, en önemli adım 

olacağı söylenebilir.  

5.8. Kendine Has Özel İşaretler Kullanma İle İlgili Tartışma 

Kendine has özel işaretler kullanmada, halen eğitimi sürdürmekte olan şefin 

durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında, anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır. Bu veri koro üyelerinin, kendilerini eğitmekte olan şefin, 

çalışma veya konserlerde koro üyeleri ile arasında bir takım kendine has işaret ve 

davranışları başarıyla sergilediğini  göstermektedir.  

Şef her eser için koro ile kendi arasında, alışılmışın dışında özel bir takım işaret,  

sembol veya şifre kullanabilir. (Bastian, 2006, 234) Aynı metni farklı insanların 

dramatize etmesinde, farklı etkilerin oluşması gibi veya her insanın bir konuda 

davranışının farklı yankı yapabileceğinden yola çıkarak, koro şefinin, koro üyeleriyle 
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oluşturacağı  iletişimsel davranışlarda, şefin kendine özgü tarz oluşturması, günümüzde 

desteklenmektedir.  

5.9. Koronun Fiziksel ve Ruhsal Yönden Hazırlanması İle İlgili Tartışma 

Koronun fiziksel ve ruhsal yönden hazırlanmasında mevcut koro şefinin durumu 

ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir 

farklılık görülmektedir.Bilindiği gibi bir topluluğu belirli bir amaç doğrultusunda 

harekete geçirebilmek, topluluk psikolojisi ile onu etkileyebilme gücü olan liderlik vasfı 

ile ilgili bir beceriyi gerektirir.  

Etkin bir yönetim yaklaşımının temelinde, yönetimin iş görenleri motive etme 

yeteneği yatar (Kaynak,1995,162). Şef, koronun lideri olarak, topluluğunu ideal şarkı 

söyleyebilecek düzeye ulaştırmakla sorumlu olup, bu yönde gereken önlemleri almak 

durumundadır. Koro çalışmalarında şef önce, yorucu olmayan ama yeterli zaman 

ayırarak, boğaz ve göğüs ağırlıklı vücut egzersizleri ile (bu çalışmalar, erken saatlerde 

ise daha da ağırlık verilmeli), devamında ses alıştırmaları yaparak, koroyu fiziksel 

açıdan doğru  ideal ses üretmeye elverişli hale getirebilmelidir. Ancak ideal sesin hazır 

hale gelebilmesi için ayrıca, koro üyelerinin ruhsal yönden sorunlu olmaması da başka 

bir gereksinimdir. Bu nedenle şef, koro üyelerini bireysel olarak yakından tanımalı, 

sorunlarında yardımcı olabilmeli, koronun tamamının sorunlarını kafasından 

uzaklaştırmış halde mutlu olarak, müzik yapmaya (şarkı söyletmeye) başlatabilmeli 

denilebilir. 

5.10. Ses Alıştırmalarının Doğru ve Yeterli Yapabilmesi İle İlgili Tartışma 

Ses alıştırmalarının doğru ve yeterli yapabilmesinde, koro eğitimini devam 

ettiren şefin durumu ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bir futbol takımı için antrenman ne kadar 

önemli ise, koro için ses alıştırmaları da aynı önemde olduğu söylenebilir. Ses 

alıştırmaları, koro eğitiminin vazgeçilemez ön adımı olmaktadır. Bu ön adım, koro 

üyelerinin kısaca, birlikte uyum içinde, kendilerini ve birbirlerinin sesini kontrol 

edebilmelerini, ses üretme rahatlığı kazanabilmelerini, birlikte söylemeye hazır hale 

gelebilmelerini ve  çalışılacak yapıtlara adapte olmaları için önemlidir. Koro üyelerinin, 

şefin  yaptığı ses alıştırmaları konusundaki algıları, ülkemizde koroları eğiten şeflerin, 
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ses alıştırmalarında uluslararası normları dikkate alıp, kendilerini biraz daha geliştirmesi 

gerektiği söylenebilir.  

5.11. Kişilere Adil ve Eşit Davranma İle İlgili Tartışma 

Kişilere adil ve eşit davranmada, mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte 

olması gereken durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir 

Bu sonuç, ülkemizdeki koro şeflerinin, koro üyelerine karşı eşit, adil yaklaşarak, liderlik 

yapmakta zorlandıklarını göstermektedir. Bu bulgu, ülkemizdeki koroların kalite ve 

performansını olumsuz yönde etkileyen bir sorunu karşımıza çıkarmaktadır. Sorun, 

şeflerin koro üyelerine güven veren, onlara her zaman adil ve eşit davranabilmesi ile 

çözülmesi mümkün görülmektedir. Aksi takdirde gönül birliğinin tesis edilemeyen 

topluluğun, ruhsal yönden rahat olmaması, koro kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği 

söylenebilir.  

Lider kümenin bir üyesi olarak, öteki üyeler üzeride olumlu etkide bulunan 

kişidir. Başka bir deyişle lider, küme üyelerinin kendine yaptığı olumlu etkiden daha 

fazlasını onlara yapabilen küme üyesidir (Başaran, 1996,53). Şef, bir anlamda koronun 

lideri olduğuna göre, davranışlarıyla koro üyeleri üzerinde olumlu etkiler kurarak, onları 

amaç doğrultusunda topluca harekete geçirebilececeği yaklaşımı, önem arz etmektedir    

5.12. Çalışmaların Zevke Dönüştürebilmesi İle İlgili Tartışma 

Çalışmaların zevke dönüştürebilmesinde, eğitimi sürdüren şefin durumu ile ideal 

bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık 

görülmektedir. 

Liderlik, grup etkinliklerini grup hedeflerine ulaşma doğrultusunda etkileme 

sürecidir (Bass, 1985,65). Başarılı bir koronun mimarı şef ise, başarıya giden  süreçte, 

koro üyelerini bir arada tutan en önemli faktör, şefin koristlerle kurduğu  iletişim 

biçimidir. Şef koro üyelerini davranışlarıyla etkileyebilmeli, çalışmaları esprilerle zevkli 

hale dönüştürebilmelidir. Başka bir deyişle şef, koristlerin çalışmalara büyük bir istekle 

gelebilmesi ve çalışmaların ilginç ve çekici geçmesi için, çaba harcamalı, gerekirse bu 

konuda özel hazırlık yapmasının yararlı olacağı söylenebilir. 
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5.13. Entonasyon ve Artikülasyona Önem Verilmesi İle İlgili Tartışma 

Entonasyon ve artikülasyona önem vermede, mevcut koro şefinin durumu ile 

ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık 

görülmektedir. Bu sonuç, ülkemizdeki koro şeflerinin, koro alanında eğitim  alamamış 

olmalarıyla açıklanabilir. Koro eserinin tonu veya armonik yapısına uygun, uyumlu, 

tutarlı, temiz ve dengeli ses üretilmesi ile entonasyon, eser sözlerinin doğru, anlaşılır ve 

söylendiği dilin fonetik yapısına uygun olarak seslendirilmesi  artikülasyon olarak 

tanımlanan bu iki kriter, çağdaş koro müziğinde önem verilen ölçüler haline gelmiştir. 

Dünyada faaliyet  koro sayılarının  Anket bulgularının da gösterdiği gibi, ülkemizde 

koro yöneten şefler, entonasyon ve  artikülasyon konusuna özen göstermeli, bu konuda 

kendilerini geliştirmeli, varsa eksikliklerini tamamlamaları, önemli görülmektedir.  

5.14. Şefin Koroya Liderlik Yapabilmesi İle İlgili Tartışma 

Koroya liderlik yapabilmede, halen eğitimi sürdüren şefin durumu ile ideal bir 

şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık 

görülmektedir.  

Liderlikle ilgili olarak yapılan tanımlar, liderliğin farklı yönlerini ele almıştır. 

Liderlik bazen bir kişilik özelliği, bazen belli bir makamın niteliği, bazen de bir davranış 

türü olarak kullanılmıştır. Bütün bu tanımlar, liderliği bir etkileme gücü olarak kabul 

etmiştir (Çelik, s:1). Lider kümenin bir üyesi olarak, öteki üyeler üzeride olumlu etkide 

bulunan kişidir. Başka bir deyişle lider, küme üyelerinin kendine yaptığı olumlu etkiden 

daha fazlasını onlara yapabilen küme üyesidir (Başaran,1996,53). Şef, eğitip yönettiği 

koroyu, ideal müzik yapma amacına yönelik olarak eğitip, disipline ederek, onlara aynı 

zamanda liderlik yapma durumundadır. Lider olan şef, koro üyelerine adil ve eşit 

davranarak, takdirini kazanmalı, bilgi  birikimi ve ustalığı ile  onları, mutlu geleceğe 

taşıyan kişi (lider) olabileceğini söylenebilir. 

5.15. Koroya Hakim Olma ve Yeterli Disiplin Oluşturabilme İle İlgili Tartışma 

Şefin koroya hakim olma ve yeterli disiplin oluşturabilmesine yönelik algıları ile 

cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.  

Grup üyeliği, grup normlarına uyma zorunluluğunu beraberinde taşır. Grup 

normları ise, grup üyelerinin, belli durumlarda grup amacını gerçekleştirmek için 



78 

 

uymakla yükümlü bulundukları zorunlu tutum ve davranış biçimleridir. Öyle ki, grubun 

diğer üyeleriyle özdeşleşme durumunda olan her birey, bu olguyu grup normlarına uyma 

yoluyla gerçekleştirir ( Kaynak, 1995,172). Başarıya, gerekli emek ve çaba sonunda 

ulaşılabileceğini koro üyelerine öğretmek ve algılatmak durumunda olan şefin, sevgi 

bağı içinde, koro üyeleri üzerinde hakimiyet ve disiplin oluşturabilmesi mümkün 

olabilir. Anket sonuçlarının da gösterdiği gibi ülkemizdeki koro şeflerinin, koroya hakim 

olma ve yeterli disiplin oluşturabilme konusunda daha da dikkat göstermesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. Aslında isteklilik ve gönüllülükle yaşayabilen korolar, tamamen şefin 

davranışlarına bağlı olarak süreklilik kazanabilir. Dolayısıyla şefin sistemli ve disiplinli 

çalışmada kararlılığı, koro başarısı için vazgeçilemez bir konu olduğu kabul edilebilir.  

5.16. Şefin Koroya Takım Ruhunu Verebilmesi İle İlgili Tartışma 

Şefin koroya takım ruhunu verebilmesine yönelik algıları ile cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.  

Günümüzde toplulukları “birey” olarak değil de, bir “grup üyesi olarak ele 

alındığında, artık bireyin grup içinde ele alınarak işlenmesi, giderek “takım” kavramına 

varılması ve bu anlayış açısından verimlilik ve motivasyonel davranış olgularına 

yaklaşılması ağırlık kazanmıştır(White,1956, 242).Toplu başarı kazanmaya en güzel 

örneklerden biri olan korolar, başarılarını,  amaca doğru takım çalışması yaparak 

sağlayabilirler. Şefin  liderliği, doğru tasarımı ve etkileme gücü ile ateşlenen koronun 

takım çalışması sonunda gelen ödül, heyecan veren, ideal sahne başarıları olacaktır. 

Koro şefi eğitimi olanaklarından yoksun olan ülkemizde, şef ve şef adaylarının bu 

alanda ısrarlı araştırma yaparak, kişisel becerilerini daha da geliştirmeleri gerektiği, 

anket sonuçlarından  anlaşılmaktadır.  

5.17. Koro Şefinin Çalışmalara Zamanında Gelmesi İle İlgili Tartışma 

Koro şefinin çalışmalara zamanında gelmesine, mevcut koro şefinin durumu ile 

ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında, anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Sistemli, planlı ve disiplinli bir çalışmanın gerekli olduğu koro 

faaliyetlerinde şef, bir koro elemanı olarak zamanında, gecikmeden, hazırlıklı olarak 

çalışma mekanında bulunması son derece önemlidir. Şefin bu konudaki dikkati ve 

hassasiyeti koro üyeleri tarafından örnek alınacağı kuşkusuzdur. Zaman zaman da olsa, 

belirlenen zamanda çalışmada yer alamayan şef, koro üzerinde hakimiyet ve disiplin 
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oluşturabilmesi zor olacaktır. Koro üyelerinin değerlendirmesinde, şeflerinin çalışmalara 

zamanında geldiği yönündeki algıları, ülkemizdeki koro şefleri açısından olumlu bir 

gelişme olacağı söylenebilir. 

5.18. Repertuar Seçimi İle İlgili Tartışma 

Repertuar seçimi konusunda mevcut koro şefinin durumu ile ideal bir şefte 

olması gereken durumun, ortalama puanları arasında, anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. Bir koronun sahnedeki müzikal başarısı kadar, neyi seslendirdikleri 

de önemli görülmektedir. Koronun hangi eserleri seslendireceği, şef tarafından planlanıp 

belirlendiği bir süreçtir. Belirlenen ve çalışılan eserlerin (repertuar), koro üyeleri 

tarafından  sevilip beğenilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu konudaki araştırma 

sonuçlarının, şefin belirlediği repertuarın koro elemanları tarafından da beğenilmesi, 

ülkemizdeki koro eğitimi açısından iyi bir gelişme olacağı düşünülebilir. 

5.19. Şefin Giyim ve Kuşamına Dikkat Etmesi İle İlgili Tartışma 

Şefin giyim ve kuşamına dikkat etmesine yönelik algıları ile cinsiyetleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bir anlamda koroya lider olan şef, davranışları kadar 

görüntüsüne dikkat etmesi, topluluğun sempatisini kazanmada önemli bir adım 

sayılmalıdır. Diğer yandan  işitsel olduğu kadar, görsel yanı ile bir sahne faaliyeti olan 

korolarda, güzel müziğin yanında, güzel görüntü açısından başta şefin giyimine dikkat 

etmesi önem arz etmektedir.  

5.20. Koro Çalışmalarına Hazırlıklı Olarak Gelinmesi İle İlgili Tartışma 

Şefin koro çalışmalarına hazırlıklı olarak gelmesine mevcut koro şefinin durumu 

ile ideal bir şefte olması gereken durumun, ortalama puanları arasında, anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır. Koro etkinliğinin en önemli adımı olan şefin eserlere 

hazırlıklı gelmesi, koronun başarısının yanında geleceğini de etkileyeceği söylenebilir. 

Bu açıdan koro elemanlarının değerlendirmesi, sevindirici bir gelişme olarak 

değerlendirilebilir.    
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. Sonuç 

  Araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, korist algılarına göre koro 

şefinin değerlendirmede cinsiyete göre mevcut durum ile idealde olması gereken durum 

arasında şefin,  koro üyeleri ile karşılıklı iletşim oluşturabilmede,  eser yönetirken 

artistik ve estetik görüntü verebilmede, sözüz iletişimsel davranışlarda, gözleriyle etki 

kurabilmede,  bedensel iletşimde,  koroya fiziksel ve ruhsal açıdan hazırlanabilmesinde 

ve çalışmalara zamanında gelebilmede olması gereken durumda bayanlar lehine anlamlı 

bir farklılık bulunmuştur. 

 Şefin jest ve mimiksel davranışları kullanmada, kendine has özel işaretler 

kullanabilmede, ses alıştırmalarını doğru ve yeterli yapabilmede, kişilere eşit  ve adil 

davranabilmede, çalışmaları zevke dönüştürebilmede, entonasyon ve artükülasyona 

önem vermede, koraya liderlik yapabilmede,  koraya hakim olma ve yeterli disiplin 

oluşturabilmede, koraya takım ruhu oluşturabilmade, repertuar seçiminde, giyim 

kuşamama dikkat etmede veçalışmalara hazırlanmış olarak gelmede mevcut durum ile 

idealde olması gereken  durum arasında cinsiyete göre anlamlı faklılık bulunmamıştır. 

 Mevcut koro şefinin durumu ile idealde olması gereken durum arasında, korist 

algılarına göre yapılan değerlendirmenin, farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Yapılan araştırma sonucu karşılıklı iletişim oluşturabilmede, koroya gözleriyle etki 

kurabilmede, jest ve mimiksel davranışlarda, sözsüz iletişimsel davranışlarda, bedensel 

iletişim oluşturmada, artistik davranışlarda, koronun fiziksel ve ruhsal açıdan 

hazırlanmasında, ses alıştırmalarını doğru ve yeterli yapabilmede, kişilere eşit ve adil 

davranmada, alıştırmaları zevke dönüştürebilmek, entonasyon ve artikülasyona önem 

vermede, koroya liderlik yapabilmede, koroya hakim olmada ve yeterli disiplin 

oluşturabilmede, koroya takım ruhunu verebilmede ve giyim kuşamına dikkat etmede 

mevcut duruma göre, ideal bir şefte olması gereken durum lehine anlamlı bir farklılığın 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Koro üyelerinin algılarında, eser yönetirken estetik veya artistik görüntü 

verebilmesinde, kendine has özel işaretler kullanabilmesinde, çalışmalara zamanında ve 
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hazırlıklı olarak gelmesinde mevcut şefin, ideal bir şefle arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı  görülmüştür. 

6.2. Öneriler 

Araştırmanın bu bölümünde, koro elemanlarının belirttikleri görüşleri dikkate 

alınarak, koroların eğitimi ve yaygınlaşması konusunda öneriler sunulmuştur. Öneriler 

uygulamaya ve araştırmacıya yönelik olmak üzere iki bölüm halinde ele alınmıştır. 

6.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

1. Müzik alanında eğitim yapan meslek kuruluşlarında, koro şefliği alanında               

lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması önerilebilir. 

2. Koro şef adaylarının öncelikle iyi bir koroda koristlik yapması veya iyi bir 

koro şefi ile sürekli iletişim içinde olması, mümkünse yanında asistanlık 

yapması önerilebilir. 

3. Koro eğitimi veya koro şefliği alanında uluslararası kitap, dergi, makale veya 

diğer yayınların çevirilerinin yapılarak, ülkemizdeki koro şef ve adaylarının 

yararlanmasının sağlanması önerilebilir. 

4. Koro şeflerinin uluslararası alandaki ünlü koroları takip etme yanında, koro 

eğitimi ve yönetimi hakkında gelişmeleri sıklıkla takip etmeleri önerilebilir. 

5. Her ilde öncelikle devlet desteği ile koroların kurulması önerilebilir. 

6. Devletin öncülüğü ile her ilde nüfus sayısıyla orantılı olarak, çok amaçlı 

salonların yapılması önerilebilir. 

7. Müzik alanında eğitim yapan meslek kuruluşlarında, koro şefliği konusunda  

uzman şefler tarafından düzenli seminerler verilmesi önerilebilir. 

8. Ülkemizde faaliyet gösteren basın ve yayın kuruluşlarının, özendirme 

amacıyla koro konserlerine yeterli oranda yer vermelerinin sağlanması için 

çalışma yapılması  önerilebilir. 

9. Müzik kurum veya eğitim kurumlarının bulunduğu illerde, koro 

festivallerinin yapılabilmesi için çalışma yapılabilmesi önerilebilir. 
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6.2.2. Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

1. Koro eğitimi üzerine uygulamalı (deneysel) yöntemle araştırma yapılması 

önerilebilir.   

2. Çoksesli müzik yapan karma korolar üzerinde yapılan bu araştırma, farklı 

koro türlerinde de uygulanabilir. 

3. Bu çalışma, benzer hedefler doğrultusunda toplumun korolara ilgisi ve 

bakışının irdelenmesi amacıyla, seyirciler üzerinde uygulanabilir. 

4. Koro şefinin koro ile olan iletişimindeki davranışlerının, koristler tarafından 

nasıl algılandığının araştırıldığı bu çalışmanın, benzeri farklı olarak daha 

fazla koro üzerinde ve geniş kapsamla  yinelenebilir.  
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EK–1: KŞKADÖ : KORO ŞEFİNİ KORİST ALGILARINA GÖRE 

DEĞERLENDİRME FORMU 

 

 

Değerli Koro Üyesi, 

 

Ekteki anket; koro şefinin genel performansı ve koroya liderlik yapabilmede 

sağlayabildiği başarıyı belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Verilerin toplanması 

amacıyla ‘likert’ tipi bu ölçek, (Şef Değerlendirme Anketi) araştırmacı tarafından 

hazırlanmıştır. Bu ölçekte halen çalışmakta olduğunuz koro şefini değerlendiren 

“mevcut durum” ölçeği ile sizin görüş ve mesleki anlayışınıza göre bir koro şefinde 

olması gerekeni belirleyen “olması gereken durum” ölçeği yer almaktadır.  

İlgili anket, tarafınızdan cevaplandırıldıktan sonra, size iletilen zarfı kapalı ve 

yapıştırılmış bir şekilde koro şefine iletmenizi rica ediyorum. Ülkemizdeki koro - şef 

iletişimi üzerine yapılan bu araştırmaya sağlayacağınız katkılardan dolayı şimdiden 

teşekkür ederim, saygılarımla.        

                                                                          Oğuz ÖZTÜRK (Araştırmacı)                                      

                                                

Ankete Katılan Koro Üyesi İçin Bilgiler; 

 

Yaş: ------ 

Cinsiyet:     Bayan   Erkek 

Mesleğiniz:--------------------------- 

Eğitim durumunuz:---------------------------------- 

Koroda hangi partiyi okuyorsunuz:    

Soprano   

Alto     

Tenor         

Bas 

Bu koroda toplam kaç yıldır bulunmaktasınız: -------- 

Daha önce, varsa çalıştığınız koronun adı: ----------------------------------- 

Varsa kullandığınız çalgı aleti: ------------------------- 
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Yönettiği Korolarla Aldığı Ödüllerden Bazıları; 

 

Ulusal ödüller (Türkiye Korolar Şenliği / Ankara);  
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