Müzikle
Danseden Beyin
Ünlü piyanistimiz Faz›l Say'›n Uçak
Notlar› adl› kitab›nda ﬂöyle bir bölüm
var: "Ilan her sabah ok atmaya giderdi.
Her sabah saat alt›da... Yaz k›ﬂ demeden. Dondurucu so¤ukta, güneﬂin aln›ndaki s›cakta, umursamadan... ‘bir
ﬂey çal›ﬂmaya ya da spora gitmiyorum’
derdi. ‘Mutlu olmaya gidiyorum her sabah... On ikiden vurmak için de¤il, ok
olmak, yay olmak, on iki olmak için...’
Keman çal›ﬂ› da öyleydi: Do¤ru çalmak
için de¤il... Arﬂeyi düz çekmek, titretmeden çekmek, pis basmamak, do¤ru
vibrato yapmak de¤ildi amac›... Ruhtan, beyinden ç›kan bir ‘düﬂüncenin’
hayata geçmesi için müzik yapmak...
Bir notay› daha arﬂeyi çekmeden bilmek... Bir duyguyu, keman› eline almadan müzi¤e dönüﬂtürmek... Keman› tutuﬂ ve arﬂeyi çekiﬂ an›nda, fiziksel
olanda de¤il, düﬂlerde görece¤in ﬂeylerde olmak... Mutlulukta."
Bu türden bir mutluluk kavram›,
varl›¤› kuvvetle hissedilse de tan›m› bir
türlü yap›lamayan, yap›ld›¤›nda da her
a¤›zdan baﬂka seslerin ç›kt›¤› aﬂk kavram› gibi birﬂey. Yaﬂan›yor, kavran›yor
ama ifade edilemiyor. ‹nsan, odan›n bir
köﬂesinde oturmuﬂ, kendi kendine v›z›rday›p duran radyo sesi eﬂli¤inde gazete okurken, birden beklenmedik bir
müzi¤in çalmaya baﬂlamas›yla önce elleri, ard›ndan ayaklar›yla tempo tutmaB‹L‹M ve TEKN‹K 50 ﬁubat 2002

ya baﬂlad›¤›, sonra da belki bütün varl›¤›yla kat›ld›¤› bu müzikle duydu¤u
‘mutlulu¤u’ ne ile ve nas›l ifade edebilir? Ya da neden ifade edemez? Onu bu
tuhaf duyguya, coﬂkuya getiren süreçlerin karmaﬂ›kl›¤›ndan m›, o müzi¤in
kendisi onun için nihai bir ifade ﬂekli
oldu¤undan m›? ‹nsan, hakk›nda hiçbirﬂey bilmeden beyinsel kapasitesini,
ard›ndaki sinirsel mekanizmalar hakk›nda hiçbirﬂey bilmeden dil denilen
iletiﬂim arac›n› geliﬂtirmeyi becerdi.
Hangi bacak kaslar›n›n devreye girdi¤ini bilmeden nas›l yürüyebildiyse öyle.
Ama bu kaslar› ve iﬂleyiﬂ ilkelerini ö¤renmek, ona yürümenin de ötesinde,
birçok kap›y› aralad›. Müzik gibi insan›n ‘içinden f›ﬂk›ran’ do¤al bir ifade tarz›n›n bu yönüyle irdelenmesi, zihinsel
kapasitesi geniﬂleyen insan beyninin,
kendi içine de dönüp akl›n derinliklerini kazmaya baﬂlamas›, düﬂünce ve dil
mekanizmalar›n› çözmeye çal›ﬂmas› sonucu kaç›n›lmaz olacakt›. Bu çabalar,
henüz yeniyse de biyomüzikoloji ad›
verilen bir bilim dal›n›n tan›mlanmas›na bile neden oldu. Müzi¤in bu içsel niteli¤ine ayk›r› gibi görünse de onu sanatsal yönüyle de¤il de bir olgu olarak
b›çak alt›na yat›rmay›, ona bu anlamda
haks›zl›k etmek, güzelli¤ini zedelemek
olarak de¤il, insandaki engellenemez
anlam aray›ﬂ›n›n bir sonucu olarak

bakmak gerek. Bach'›n müzi¤inin, bugün bile bize nas›l bu kadar çok ﬂey
söyleyebildi¤ini bir gün gerçekten anlayacak olursak, bu ayn› beyinsel mekanizman›n bize katabilece¤i birçok baﬂka ﬂeyin de habercisi olabilecek. Kald›
ki ço¤u durumda, birﬂeyi derinlemesine anlamaya çal›ﬂman›n, güzelli¤inden
almak bir yana ona yeni boyutlar katt›¤› da bir gerçek.

Evrimsel mi, Kültürel mi?
K›rm›z› yanakl› alt› ayl›k bir bebek,
Toronto Üniversitesi'nden psikolog
Sandra Trehub'un laboratuvar›ndan
gelip geçen binlerce bebekten yaln›zca
bir tanesi. Ses geçirmez bir odan›n
içinde, annesinin kuca¤›nda oturmuﬂ,
eline verilen oyunca¤› evirip çevirirken, köﬂedeki hoparlörden ona Bat›
müzi¤indeki majör gam›n nota dizisi
(do-re-mi-fa-sol-la-si-do) yinelenerek çal›n›yor. Bebek kay›ts›z. Derken, diziye
uymayan bir nota araya giriveriyor. Bebek baﬂ›n› aniden hoparlöre çeviriyor.
Bu da nereden ç›kt› ﬂimdi?! Araya giren her yanl›ﬂ notayla da ﬂaﬂk›n bak›ﬂlarla bu hareketi yineliyor. Denebilir ki
bebek, olas›l›kla do¤umundan beri dinledi¤i Bat› müzi¤i nota dizilimlerine
al›ﬂk›n. Ancak, ikinci deney bu kuﬂkuya pek yer b›rakm›yor; bebe¤e Bat›

müzi¤inin yabanc›s› oldu¤u dizilimlerden kurulu bir müzik dinletiliyor ve sonuç ayn›. Müzik
her, ama her toplum için kültürün ayr›lmaz, belki de en önemli
parças›. Bu durumda onu baﬂka
bir ›ﬂ›k alt›nda incelemek çok
güç. Ancak, baz› bulgular ›ﬂ›¤›nda müzi¤in kültürel bir geliﬂmeden çok, biyolojik/evrimsel bir
geliﬂme olarak ele al›nmas› gerekti¤ini öne sürenler de var.
Ama aç›k ki, müzik biyolojik bir
geliﬂmeyse, kültürel etkilere henüz maruz kalmam›ﬂ bireylerde
bir ﬂekilde ifade edilebilmesi gerekiyor. Trehub'un laboratuvar›n›n bu minicik konu¤u ve kendinden öncekilerde oldu¤u gibi.
Bebeklerdeki bu müzi¤i "takdir"
yetene¤inin evrimsel aç›dan baﬂka aç›l›mlar› da var. Bebe¤i yat›ﬂt›rma, uyutma ve genel olarak
bak›m›nda getirdi¤i kolayl›k, daha iyi bak›m›n da onun hayatta
kal›p üreme ﬂans›n› art›rmas› gibi. Bu noktada tart›ﬂmalar var:
Müzi¤i takdir yetisi insan beyninin içinde yerleﬂmiﬂ bir özellikse, müzik hayatta kal›p üremede, yani insan evriminde rol almiﬂ olabilir mi? Müzik, dil ve
karmaﬂ›k problemleri çözme becerisi gibi insanl›¤›n hayatta kalmas›na yard›mc› özelliklerin bir
akrabas› m›? Yoksa, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden
Steven Pinker'›n, camian›n karakoyunu haline gelivermesine neden olan ve araﬂt›rmac›lar› birbirine düﬂüren iddias›nda öne sürdü¤ü gibi, evrimsel bir gereksinimi gerçek anlamda karﬂ›lamaks›z›n vücudumuzdaki mutluluk
dü¤melerini tetikleyen "iﬂitsel
bir pasta"dan m› ibaret? Bu tart›ﬂma çok yönlü ve içinden kolayca ç›k›labilecekmiﬂ gibi de görünmüyor. Cambridge Üniversitesi'nden Ian Cross'un da savundu¤u gibi, Pinker'in görüﬂü, müzi¤in son yüzy›lda geldi¤i nokta için geçerli olabilir.
Teknolojinin kolaylaﬂt›r›c› etkisiyle tüketim toplumunun kamç›lay›c› etkisi
güç birli¤ine gidince müzi¤in önemli
bir bölümünün günümüzde gerçek anlamda yarat›c›l›¤›n ürünü olmaktan
çok, k›sa-dönemli, sipariﬂ üzerine yap›labilir, iﬂi bitti¤inde de at›labilir bir

mak yeterli! Yemek elbette serbest, kolayca hazmediliyor ve hiç
a¤r›-sanc› vermeden de at›labiliyor. Sonra bir yenisi... Ancak,
kimsenin yüz vermeyece¤ini bildi¤i bir eser üzerinde y›llarca çal›ﬂabilen bir besteci için ya da aylar
sürebilen isimlendirme törenleri
boyunca çocuklar›na ﬂark› söyleyen, Amazonlar›n Mekranoti kad›nlar› için ayn› ﬂeyi söylemek
mümkün de¤il. Slovenya'da bulunan ve bundan 43.000-82.000 y›l
öncesine tarihlenmiﬂ kemik flütten yola ç›kan araﬂt›rmac›lar, ‘ﬂark›’ söylemenin de yaklaﬂ›k
250.000 y›l önce, yani konuﬂmadan bile önce baﬂlam›ﬂ olabilece¤ini söylüyorlar. Ortaya ç›k›ﬂ nedeni her ne olursa olsun, ilkel kabilelerden geliﬂmiﬂ toplumlara kadar dünyan›n her köﬂe buca¤›na
yay›labilen, yetenekli-yeteneksiz
herkesi etkisi alt›na alabilen müzik, insan zihninin inan›lmaz elastikiyeti ve dönüﬂtürme yetene¤inin bir ürünü. ‹ﬂe, bir amaca hizmet etmek için baﬂlam›ﬂ olsa bile,
art›k bir araç olmaktan ç›km›ﬂ durumda.

Sa¤ m›, Sol mu?

ürüne dönüﬂtü¤ü aç›k. Pinker'›n pastas› da, böyle düﬂünüldü¤ünde en çok,
bilgisayarda bile üretilebilen çeﬂit çeﬂit
ses dizilerinin, uygun bir ritmle bulamaç haline getirilip, üzerinin bol argo,
uygun fizi¤e sahip k›vrak bir sanatç›yla (!) da süslenmesiyle aﬂç›s›na bol gelir getiren müzik tarifine uyuyor. ‹ﬂin
ilginci, bu pastay› yapmak için ne müzisyen olmak, ne de müzikten anlamak
gerekiyor, tarifini ad›m ad›m uygula-

Bundan birkaç y›l önce Montreal
Üniversitesi araﬂt›rmac›-psikologlar›ndan Isabelle Peretz’in deneyine kat›lan, davran›ﬂ, konuﬂma ve
görünüﬂ bak›m›ndan da son derece normal görünen orta yaﬂlar›nda bir kad›na, piyanoyla çok bilinen bir Noel ﬂark›s› çal›n›yor. "Bir
çocuk ﬂark›s› m›?" diyor kad›n.
Ona bir ﬂark› daha çal›n›yor. Bu
seferki, bizde "Daha Dün Annemizin" olarak bilinen ﬂark›n›n ‹ngilizce versiyonu. "Bunu hiç tan›m›yorum" diyor. Bir tane daha: bu
da meﬂhur do¤umgünü ﬂark›s›
("‹yi ki do¤dun..."). "Hay›r" diyor yine,
"hiç duymad›m." Deneyden 10 y›l kadar önce ﬂiﬂip patlayan bir beyin damar›n›n, beyninin sol ﬂakak lobunda hasarl› b›rakt›¤› dokuyu almaya çal›ﬂan
cerrah, sa¤ tarafta da patlamak üzere
olan bir damara rastlay›p, onu da alm›ﬂ. Kad›n›n yaﬂam› kurtuldu¤u gibi
ne iﬂitme (ﬂakak lobunun belirli bir
bölgesi, iﬂitmeden sorumlu) ne konuﬂma, ne de çevresel sesleri birbirinden
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ay›rma (korna sesi, tavuk sesi, a¤layan
bebek sesi...) sorunu yaﬂam›ﬂ. Sözleri
kendisine okunan ﬂark›lar› da adland›rabilen, müzi¤in daha önceleri yaﬂam›nda oldukça önemli yer tuttu¤u bu
kad›n›n kaybetti¤i tek ﬂey de müzik olmuﬂ. Peretz bu kad›n›n, "amüzi" olarak adland›r›lan ve beyin hasar› olmaks›z›n da ortaya ç›kabilen durumun,
gördü¤ü en çarp›c› örne¤i oldu¤unu
söylüyor.
Peretz’in bu vakas›n›n en bilinen
müzik parçalar›n› bile tan›yamamas›,
gerçekten de ﬂaﬂ›rt›c›. Ama as›l ﬂaﬂ›rt›c› olan –daha geniﬂ bir aç›dan bak›ld›¤›nda– bizim bu parçalar› tan›yabiliyor olmam›z! "Basit çocuk ﬂark›lar›n›,
bir-iki dinledikten sonra size söyleyemeyecek çocuk yok gibidir" diyor
Montreal McGill Üniversitesi’nden Robert Zatorre. "Bu, okuma türü etkinliklerden çok farkl›; çünkü bir kitab›n
önünde ne kadar oturursan›z oturun,
ona yaln›zca maruz kalarak hiç birﬂey
yapamazs›n›z." Ancak yine de müzik
yetisi gibi bir yeti, bir bebe¤in konuﬂmay› ö¤renmede kulland›¤› yetilerinden çok uzak de¤il. Hem dil, hem de
müzik, ses, vurgu, ritm, melodi çeﬂitleme ve kal›plar›n›n ifadede kullan›ld›¤›
iletiﬂim biçimleri. Nota, akor ya da melodilerin, sözcüklerinki gibi belirli anlamlar› olmasa da. Ama Mendelssohn’un "Sözsüz ﬁark›lar"›yla bize
birﬂey söylemek istemedi¤inden emin
miyiz? Ya da bir Ege türküsünün? Bir
viyolonsel-piyano ikilisinin bir eseri
seslendirirken birbirleriyle gösterdikleri uyum, hem bestecinin onlara, hem
ikisinin birbirlerine, hem de dinleyicilerine birlikte söylediklerinin bir ifadeB‹L‹M ve TEKN‹K 52 ﬁubat 2002

si de¤il mi? Ancak dille müzi¤in, ifade
ba¤lam›nda benzerlikleri çok olsa da,
müzik-beyin araﬂt›rmac›lar› ayn› ﬂeyin
beyin düzeyinde çok geçerli say›lamayaca¤›n› vurguluyorlar. Dil, bütünüyle
olmasa da büyük ölçüde beynin sol yar›mküresinin bir iﬂlevi. Sol yar›mkürenin, konuﬂma ve iﬂitileni anlamayla ilgili bölgeleri hasar görmüﬂ kiﬂiler, konuﬂma ve anlama yetilerini belirli ölçülerde kaybetseler de genelde ﬂark›
söyleme ve müziksel yetilerini koruyorlar. Bu durum, araﬂt›rmac›lar›
uzun süre, müzi¤in daha çok sa¤ yar›mkürenin biliﬂsel bir iﬂlevi oldu¤unu
düﬂündürmeye ittiyse de herﬂeyin bu
kadar basit olmad›¤› art›k biliniyor.
1950’lerde Rus besteci Shebalin, sol
yar›mkürede geçirdi¤i iki kanama sonras›nda konuﬂma ve anlama yetisini yitirmiﬂ, ancak hem müzik ö¤retimine,
hem de beste yapmaya devam etmiﬂ,

eserlerinin en güzeli kabul edilen senfonisini de bu dönemde ortaya ç›karm›ﬂt› (Peretz’in amüzili vaka örne¤inin
tam tersi). Frans›z besteci Maurice Ravel’in baﬂ›na gelenler daha dramatik.
62 yaﬂ›ndayken engellenemez ﬂekilde
yaz›m hatalar› yapmaya baﬂl›yor, k›sa
süre sonra okuma, hatta ad›n› yazma
becerisini bile tümüyle kaybediyor. Daha da kötüsü, yeni bir operan›n müzi¤i
kafas›nda çal›p durdu¤u halde beste de
yapamaz durumda. Ravel, kafas›nda
duydu¤u ancak ifade edemedi¤i müzi¤in iﬂkencesiyle bir-iki y›l daha yaﬂ›yor.
Ravel’in beyninde ne türden bir hasar
oldu¤u, hatta hasar›n oldu¤u yar›mküre bile bilinmiyor. Ama anlaﬂ›l›yor ki,
müzikle dil, farkl› biliﬂsel sistemlerin
ürünleriyse bile, aralar›nda paylaﬂ›lan
ortak sinirsel devreler olmal›.
Peretz, müzi¤in zaten tek bir iﬂlevin ürünü olmad›¤›n› söylüyor. Baﬂka
birçok araﬂt›rmac›n›n da savundu¤u
gibi müzik, birçok farkl› bileﬂenin biraraya gelmesiyle ortaya ç›k›yor. Bunlar› anlamaksa her seferinde yaln›zca
birini incelemeye ba¤l›. Sözgelimi beynin tan›d›k bir melodiyi nerede yakalad›¤›n› anlamak için araﬂt›rmac›, gönüllülere önce basit ama tan›mad›klar›
bir müzik parças›, sonra da bunun biraz de¤iﬂtirilmiﬂ versiyonlar›n› dinletmiﬂ. Beyni tam anlam›yla normal olanlar, parçan›n hem melodi hem de ritm
bak›m›ndan hangi noktada de¤iﬂti¤ini
saptayabilmiﬂler. Beyninin sol taraf›nda hasar olanlar da melodideki de¤iﬂimleri alg›larken, sa¤ taraf›nda hasar
olanlar normal grubun çok alt›nda puan alm›ﬂ. Ritm de¤iﬂikliklerini alg›lama konusundaysa iki grup da baﬂar›
gösterememiﬂ. Peretz, bu sonuçlar›n,
bir parçan›n melodi ve ritmini bir bütün olarak iﬂitsek de, beynin bunlar›
ayr› ayr› iﬂledi¤inin göstergesi olabilece¤ini söylüyor. Genelde kabul edilen
görüﬂ, müzikteki nota de¤iﬂimleri, melodi çizgisi, armoni, ses rengi ve ritmin beynin sa¤ yar›mküresince; frekans ve ses ﬂiddetindeki h›zl› de¤iﬂimlerin, ayr›ca müzikle ilgili çözümleyici
düﬂüncelerin de sol yar›mküresince iﬂlendi¤i yönünde. Zatorre de müzi¤in
sa¤ m› yoksa sol beyin iﬂlevi olarak m›
iﬂlendi¤i sorusunun, zaten do¤ru bir
soru olmad›¤› görüﬂünde. ‘Gerçek’
müzi¤i dinlemenin, asl›nda duygular›yla, belle¤iyle, çözümlemeleriyle,
beynin neredeyse tümünü ele geçirdi-

¤inden de pek kuﬂkusu yok. Harvard
Üniversitesi’nde müzik üzerine yürüttü¤ü araﬂt›rmalar›n yan›s›ra müzisyenli¤iyle de tan›nan Mark Tramo’ysa, beyinde belirli bir müzik merkezi olmad›¤›na inanan bir di¤er araﬂt›rmac›.
Tramo, sol ﬂakak lobunda bulunan
"planum temporale" bölgesine dikkat
çekiyor. Buras›, dille ilgili iﬂlevler üstlendi¤i gibi, mutlak kulak yetene¤i denilen ve duyulan herhangi bir sesin
hangi nota oldu¤unu (örne¤in geçen
bir araban›n ç›kard›¤› korna sesinin,
fa ya da sol oldu¤unu) bilme yetisinde
de önemli rol oynuyor (bkz. Bilim ve
Teknik, Temmuz 1999, say› 380). Ancak yinelemek gerekirse, müzi¤in iﬂlenmesinden sorumlu tek bir bölge olmamas›, beynin iﬂitme korteksiyle de¤iﬂik bölgeleri aras›nda, müzi¤in birçok yönünü iﬂleyen belirli devreler olmad›¤› anlam›na da gelmiyor.
Müzi¤in kendisi çok bileﬂenli. Ses,
melodi, ritm, tempo, ton... Ama müzi¤in beyinde iﬂlenmesi söz konusu
olunca, ele al›nacak tek de¤iﬂkenler
bunlar de¤il. Müzi¤i yaln›zca dinlemek, müzi¤i dinlerken duygulanmak,
müzi¤i bir enstrümanla icra etmek,
dinlerken sesleri çözümlemeye çal›ﬂmak, müzi¤i dinlemeden ‘beyinde hissetmek’, ﬂark› söylemek gibi birçok
farkl› eylem, do¤al ki farkl› mekanizmalar› harekete geçirecek. 1999'da
Dortmund Üniversitesi'nde yap›lan bir
çal›ﬂmada, müzik hakk›nda kuramsal
bilgisi olmayanlar ve profesyonel müzisyenlerin müzi¤e verdikleri tepkinin, beyin düzeyinde farkl›l›klar göstermesi (birinci grupta sa¤, ikinci
grupta sol yar›mküre etkinleﬂmiﬂ), al›nan e¤itimin etkisini do¤ruluyor. Müzik araﬂt›rmac›lar› Hervé Platel ve Jean Claude Baron da melodideki nota
de¤iﬂimlerinin beyindeki etkisini pozitron emisyon tomografi (PET) yöntemiyle izledikleri bir çal›ﬂmada, beynin
görme korteksinin bir bölümünün bile uyar›ld›¤›n› saptam›ﬂlar; görsel hayal gücümüzü borçlu oldu¤umuz ve
"zihnin gözü" diye adland›r›lan bölgenin. Baron’un yorumu, beynin, ses de¤iﬂimlerini deﬂifre etmek için sembolik bir görüntü yarat›yor olabilece¤i
ﬂeklinde. Tramo'ysa, çözümleyici düﬂünme, biliﬂsel iﬂlevler ve ak›l yürütmede rol alan al›n lobu bölgelerinin
ritm ve melodi alg›lanmas›nda da etkinleﬂti¤ini söylüyor. ‹lginç bir bulgu-

su da ﬂöyle: Normalde müzik dinlerken aya¤›n›zla veya baﬂ›n›zla tempo
tuttu¤unuzda, ya da müzi¤e dansla eﬂlik etti¤inizde beyninizdeki motor korteksin etkinleﬂmesi do¤al bir sonuç.
Ama biri size kendinizi tutman›z› ve
k›p›rdamaman›z› söylese, siz de ona
uysan›z bile motor korteksiniz oral›
olmuyor. Yani siz dursan›z da motor
korteksiniz dansa devam ediyor!
Müzi¤in duygusal yönüyse, büyük
ölçüde, duygular›n, haf›zan›n ve cinsellik gibi evrimsel anlamda ‘ilkel’ güdülerin denetiminden sorumlu limbik sistem taraf›ndan iﬂleniyor. Burada ‘oluﬂturulan’ duygular fizyolojik tepkilerle
ifade ediliyor. Sözgelimi üzüntü nabz›n
düﬂmesine, kan bas›nc›n›n artmas›na
neden olurken, korku kalp at›m h›z›n›
art›r›yor, mutluluk h›zl› soluk al›p verilmesine neden oluyor. Robert Zatorre
ve Anne Blood’›n yine PET yöntemiyle
yürüttü¤ü çal›ﬂmalar da uyumlu seslerden oluﬂan melodilerin limbik sistemin
olumlu duygularla ilgili yap›lar›n›,
uyumsuz, sürtüﬂen seslerinse olumsuz
duygularla ilgili yap›lar›n› harekete geçirdi¤ini görmüﬂler (ancak müzik seçimi ve zevkindeki öznellik, bu bulgular›
genel geçer kural haline getirmeyi elbette engelliyor). Özetle ünlü rock grubu Queen’in "We Will Rock You" ﬂark›s›n›n ritmine, evinin duvarlar›n› y›karcas›na eﬂlik edenler, Rachmanninof’un 2. piyano konçertosunu dinlerken gözlerinden yaﬂlar boﬂananlar, sevdikleri ﬂark› çal›nd›¤›nda el ç›rparak
danseden çocuklar –ve tabii Müslüm
Gürses konserlerinde kendilerini jiletleyenler– asl›nda limbik sistemlerini ko-

nuﬂturuyorlar. Bu arada, sözkonusu
olan limbik sistem, yani beynin de evrimsel aç›dan ilkel bir yap›s› olunca,
müzik konusunda tek oldu¤umuza dair duydu¤umuz güvenin sorgulanmas›
gerekti¤i de gelmiﬂ araﬂt›rmac›lar›n
gündemine. Kambur balinalar ve baz›
kuﬂ türleriyle yap›lan çal›ﬂmalar›n sonuçlar›ysa gerçekten ilginç ortakl›klara
iﬂaret eder nitelikte (bkz. Bilim ve Teknik, Mart 2001, say› 400).

Mozart'tan Ak›lc›
Düﬂünceye...
Erken yaﬂta baﬂlan›p sürdürülen
müzik e¤itiminin, beyin anatomisini
etkiledi¤i gösterilmiﬂ. Uzun süre müzik e¤itimi alm›ﬂ, ya da müzikle ciddi
biçimde u¤raﬂan kiﬂilerde planum
temporale’nin normalden büyük olma
e¤ilimi göstermesinin yan›s›ra bu kiﬂilerde iki beyin yar›mküresini birbirine
ba¤layan ve aradaki iletiﬂimi sa¤layan
"corpus callosum" adl› yap›n›n da normalden büyük oldu¤u saptanm›ﬂ. Bir
di¤er bulgu da, sinir liflerini saran ve
iletimin lif boyunca daha h›zl› olmas›n› sa¤layan "miyelin k›l›f"›n, müzisyenlerin beynindeki corpus callosum
liflerinde daha kal›n olabildi¤i.
Yine Faz›l Say'›n, kitab›nda anlatt›¤›na göre "1950'lerde klasik müzikte
piyanonun devi Vladimir Horowitz ile
cazda piyanonun devi Art Tatum, özel
bir davete ça¤r›l›yorlar... Horowitz piyanonun baﬂ›na geçiyor, bir iki esprili
laftan sonra Carmen temas› üzerine
yazd›¤› ‘Fantezi’sini çal›yor. Tam bir
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‘elit-showman’ olarak selaml›yor davetlileri, iki eliyle öpücükler yolluyor
onlara. Horowitz piyanodan kalk›nca
bu sefer piyanonun baﬂ›na paspal,
ezik görünümlü, kör bir zenci oturuyor. Horowitz, kendisinden sonra piyano çalma cüretini gösteren yeryüzündeki bu ilk kiﬂiye, Art Tatum'a
dalga geçerek bak›yor. Art Tatum, ilk
kez dinledi¤i Horowitz'in Fantezi'sini
önce baﬂtan sona bir güzel ezbere çal›yor. Sonra sondan baﬂa... Sonra 38
ayr› stilde do¤açlama yap›yor: Blues,
cool, swing, boogle... Sonra da Horowitz'in o inan›lmaz zorluktaki oktav
pasajlar›n› sol eline al›p, sa¤ el rüzgar›yla sol elini alaya al›yor... New
York'ta derler ki, Horowitz'in konserlere 13 y›l ara vermesi bu yüzdendir.
‘ﬁok uzun sürdü’ derler..."
Böyle bir dehan›n beyni hakk›nda
kimsenin henüz söyleyebilece¤i fazla
birﬂey yok. Ne de 5 yaﬂ›nda beste yapmaya baﬂlayan
Mozart'›n beyni hakk›nda.
Bu tür bir yetenek ya da
dehada kal›t›m›n pay› konusundaki tart›ﬂmalar daha çok sürecekmiﬂ gibi görünse de, müzik zevki ve
anlay›ﬂ›n›n (enstrüman çalmak ﬂart de¤il) erken yaﬂlarda verilmesinin beyni ve
düﬂünceyi geliﬂtirici etkisi
oldu¤una dair pek kimsenin kuﬂkusu yok. Müzi¤e
herkesin, özellikle çocuklar›n çok aç›k ve haz›r oldu¤u ortada.
Özel bir çaba harcamaya gerek yokmuﬂ gibi de görünebilir; çocuk nas›l
olsa her yerde müzik duyuyor, onu
kapmaya haz›r. Ama gerek e¤itimcilerin, gerekse araﬂt›rmac›lar›n uyar›lar›,
çocu¤un sözgelimi yaln›zca "oynama
ﬂ›k›d›m ﬂ›k›d›m" ﬂark›s›n› topluluk
önünde baﬂar›yla icras›n›n ne müziksel geliﬂimi aç›s›ndan pek bir ﬂey ifade etti¤i, ne de yetene¤ine iﬂaret etti¤i yolunda. Buna karﬂ›l›k, "kula¤› iyi"
olmayan bir çocuk müzi¤i hissedebilir, bu çocu¤a müzi¤i hissetmek ö¤retilebilir, üstelik çocu¤un bu konudaki
eksi¤i, yine zamanla giderilebilir.
California Üniversitesi'nden Frances Raucher ve Gordon Shaw'un,
1993'te yay›mlanan yaz›lar›, genel
hatlar›yla, Mozart dinledikten sonra
IQ testi uygulanan kiﬂilerde k›sa-süreli puan art›ﬂ› saptand›¤› yolundayd›.
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Mozart Etkisi ad›n› alan bu durum, o
günlerde epeyi ses getirdiyse de sonradan ortal›k biraz yat›ﬂt›. Herﬂeyin bu
kadar basit olmas› da beklenemezdi.
Birçok araﬂt›rmac› bu etkiyi, Mozart'›n
müzi¤inden çok, müzik dinlemeyle gelen bir uyar›lm›ﬂl›k durumuna ba¤l›yor, bir korku roman›ndan bir bölüm
okuman›n da benzeri sonuçlar verece¤ini iddia ediyordu. Tersi sonuçlar›n
ç›kt›¤› deneyler de yap›lmad› de¤il. Örne¤in Mozart dinlemeyle test sonuçlar›n›n olumlu hale gelmedi¤i, dolay›s›yla Mozart'›n müzi¤inin bu anlamda geliﬂtirici etkisinin de olamayaca¤› gibi
(!). Mozart Etkisi deyimi hâlâ kullan›l›yor; ama art›k içeri¤i farkl›. Çok genel olarak ele al›nd›¤›nda Mozart'›n
müzi¤inin bir özelli¤i var: özellikle k›sa parçalar›nda, birçok piyano sonat›nda, ak›lda kal›c› ve kolay tekrarlanabilen melodileri kullan›p (neredeyse bü-

tün dünyan›n tan›d›¤›, bizde de "daha
dün annemizin" olarak bilinen müzik
parças› da asl›nda Mozart'›n bir piyano
sonat›ndan miras) bunlar› hem büyük
bir uçar›l›k, hem büyük incelikle iﬂlemiﬂ olmas›. Dinleyene kolay hissini verip, çalan› da eserin hakk›n› vermek
için terleten bu müzikle çocuklar da
müzi¤in büyülü dünyas›na ad›m ad›m
çekilebiliyor ve müzi¤in içindeki süslemelere, oyunlara, kurgulara yavaﬂ yavaﬂ al›ﬂ›p bunlarla kendileri de oynamay› ö¤renebiliyorlar. Bu beceriyse,
çözümleyici (analitik) düﬂünmenin ilk
ad›m› birçok araﬂt›rmac›ya göre. Tabii
bu etki yaln›zca Mozart'›n müzi¤i için
geçerli de¤il. Onyedinci yüzy›l Alman
matematikçisi Leibnitz, müzi¤in bilinçsizce yap›lan matematikten öte birﬂey
olmad›¤›n› söyleyerek onu ﬂöyle tan›mlam›ﬂ: insan ruhunun, sayd›¤›n›n fark›nda olmaks›z›n, saymaktan ald›¤›

haz. Gariptir ki 19. yüzy›l Frans›z bestecisi Debussy de benzer bir tan›m
yapm›ﬂ ve demiﬂ ki, optik nas›l ›ﬂ›¤›n
geometrisiyse müzik de seslerin aritmeti¤idir. J. S. Bach da bestelerini sanki bu savlar› do¤rulamak için yapm›ﬂ
gibidir. Yeni okumay› ö¤renmiﬂ çocuklar aras›nda tersinden ya da düzünden
okuman›n sonucu de¤iﬂtirmedi¤i meﬂhur bir cümle gelir gider: ANASTAS
MUM SATSANA. E¤lenceli bir keﬂif.
Ama Bach’›n yap›tlar› aras›nda, üstelik
tek sesli olmad›¤› halde, tersinden de
düzünden de çal›nsa ayn› müzi¤in ortaya ç›kt›¤› örnekler var. Bach’›n say›larla, oranlarla oyunlar oynad›¤› kesin.
Ama müzi¤i, dinleyene bir oyunu de¤il, ilahiyi ça¤r›ﬂt›r›yor. Bu örnekler,
içlerindeki gizil aritmeti¤in fark›na var›lmadan dinleniyor en baﬂta. Dikkatli
dinlemelerle beyin, sesleri birbirinden
ay›rabilmeyi, gizli oranlar› –ad›n› koyamasa da– ‘hissetmeyi’ ö¤reniyor. Yine çözümleyici düﬂünmeye at›lan bir ad›m...
"Bütün insanlar›n yaﬂam›nda, içerideki benli¤e d›ﬂar›dan ulaﬂ›lamad›¤›, ruhun
kendine yetmek ve kendi
kayna¤›n› kendi içinden ç›karmak için yan›p tutuﬂtu¤u zamanlar vard›r. Müzik
ve ﬂark›, böyle zamanlarda
yaln›zca unutuﬂ ve avuntunun de¤il, yarat›m›n da kayna¤› ve esin perisi haline gelir" sözleri, bir zamanlar›n
ünlü ﬂan hocas› Amerikal› Oscar Saenger’e ait. Belki bütün sanatlara uyarlanabilir bu cümle. Ama sanatlardan hiçbirinin etkileri müzi¤inki kadar ‘fiziksel’ olmam›ﬂ, hiçbiri bu kadar yayg›nl›k, bu kadar etki gücü kazanmam›ﬂ.
Ancak müzik, biyolojik yönüyle irdelendi¤inde de yan›t vermekten çok,
ﬂimdilik yeni sorulara kaynak olmak
durumunda. Müzi¤i evrensel bir ifade
biçimi olarak ele alman›nsa, alg›, performans, duygu, ö¤renme, geliﬂme ve
yarat›c›l›¤›n nörobiyolojisine de yeni
aç›l›mlar getirece¤ine kesin gözüyle bak›l›yor.
Zeynep Tozar
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