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Duygular›m›z müzikle ﬂekillenebiliyor. Öyle
ki sinirlerimiz gerildi¤inde hafif bir melodi bizleri rahatlatabiliyor. Ya da al›ﬂveriﬂ merkezlerinde çalan tempolu müzik sat›n alma potansiyelimizi artt›rabiliyor. Kimi zaman da müzik
bizleri romantizme sürüklüyor ya da sabahlara
kadar dans edebilecek enerji veriyor. Hani derler ya hep “Müzik ruhun g›das›d›r” diye, psikolojinin öz türkçedeki karﬂ›l›¤›n›n da “ruhbilim”
oldu¤unu göz önünde bulundurdu¤umuzda
müzi¤in psikolojinin çal›ﬂma alanlar›ndan biri
oluﬂu çok da ﬂaﬂ›rt›c› de¤il. Ancak müzik psikolojisi olarak geçen bu çal›ﬂma alan›n›n konular› düﬂünebilece¤imizden çok daha geniﬂ.

Müzik psikolojisi müzik dinlerken iﬂleyiﬂe
geçen beyin bölgelerini, müzisyenlerle normal
dinleyici grubu aras›ndaki zihinsel bazl› benzerlik ve farkl›l›klar›, dans ve ritim aras›ndaki
ba¤lant›y› çeﬂitli yöntemler yard›m›yla araﬂt›ran bir bilim alan›. Bu alan›n kökeniyse Antik
Yunan ve Çin’deki düﬂünür ve müzisyenlerin
müzik aletleri üzerindeki deney(im)lerine uzan›yor. Örne¤in, Aristoksenus’un milattan önce 300’lerde “Yaln›zca kulakta toplanan sesler de¤il, dinleyicinin zihninde neler olup bitti¤i de araﬂt›r›lmal›” dedi¤i bilinmekte. Bu
ba¤lamda bugün biliminsanlar› yaln›zca duyabilece¤imiz en alçak ya da ay›rt edebilece¤imiz en yüksek ses perdeleri gibi salt biyolojik
eﬂikleri de¤il melodi ya da ritimleri akl›m›zda
tutabilmek için gerekli belleksel iﬂleyiﬂleri, iki
müzik aletini birbirinden ay›rt edebilmek için
gereken dikkat ö¤elerini, do¤an›n kendi musikisinden bugüne müzi¤in evrimini, k›sacas›
biliﬂsel ve alg›sal seviyede daha nice konuyu
da beraberinde çal›ﬂ›yor. ‹ﬂte alandaki son çal›ﬂmalardan biri: Herhangi bir dinleyici minör
ya da majör diziyle* çal›nan iki beste aras›ndaki fark› anlayabilir mi? (“Dizi”, genel bir
kurala ba¤l› kalarak seslerin yükseklik derecelerine göre s›ralan›ﬂ›d›r. Tam ve yar›m ses
aral›klar›n›n farkl› s›ralan›ﬂ›, majör ya da minör serileri oluﬂturur.)

Amerika’daki Bucknell Üniversitesi’nde
yürütülmüﬂ bu araﬂt›rmada biri normal dinleyiciler di¤eri de e¤itimli müzisyenler olmak
üzere iki deney grubu kullan›lm›ﬂ. Kat›l›mc›lara s›rayla biri majör di¤eriyse minör diziyle
çal›nm›ﬂ iki ezgi dinletilerek hangisinin majörle çal›nd›¤›n› belirtmeleri istenmiﬂ. Elbette ki
tahmin edebilece¤imiz üzere müzisyenler bu
ayr›m› yapabilirken di¤er grup baﬂar›s›z olmuﬂ. Ancak ne zaman ki normal dinleyicilere
majör diziyle çal›nan ezgilerin daha “mutlu”
minör diziyle çal›nanlar›nsa daha “üzgün” hisler uyand›rd›¤› bildirildi¤inde iki grup aras›ndaki fark büyük ölçüde kapanm›ﬂ. Bizler de
bu iki anahtar›n uyand›rd›¤› duygusal fark›
küçük bir deneyle s›nayabiliriz. Tek yapmam›z
gereken yaln›zca klasik müzik tarihinden bir
minör ve bir de majör sonat (“sonat”, giriﬂ,
geliﬂme ve sonuç bölümleri içeren, klasik dönemden günümüze de¤in varl›k sürdürmüﬂ
müzikal bir biçimdir) dinlemek ve üzerimizdeki ﬂaﬂ›rt›c› etkilerini görmek.
Kaynaklar:
http://ego.psych.mcgill.ca/labs/levitin/research/MusicPsychology_final.pdf
Halpern, A.R., Martin, J.S., Reed, T.D. (2008). An ERP Study of Major-Minor Classification in Melodies. Music Perception, 25(3),
181-191.
Resimdeki Tablo: Susan Osborne/ Music Notes II (Müzik Notalar› II)
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ﬁizofreni kendisini duyumsal sanr›lar, paranoyak kuruntular, da¤›n›k konuﬂma ya da düﬂünce biçimleriyle aç›¤a vurarak kiﬂilerin gerçeklik alg›lar›nda sapmalara yol açan bir ruh
hastal›¤›. Biliminsanlar› bu hastal›¤›n belirtilerini üç ana baﬂl›k alt›nda inceliyorlar: Mu¤lak (ne-

gatif), biliﬂsel ve mutlak (pozitif) belirtiler. Hastal›¤›n mu¤lak iﬂaretleri aras›nda planlama gücünde azalma, konuﬂma ya da duygular› ifade
edebilmede zorluk ya da günlük hayattan zevk
alamama gibi belirtiler yer al›yor. Bu belirtiler
depresyonla da kar›ﬂt›r›labildi¤inden hastal›k
teﬂhisinde di¤erlerine göre daha az rol oynuyor.
Biliﬂsel belirtilerse dikkat, bellek ve planl› düﬂünme iﬂleyiﬂlerindeki zay›flamalar› kaps›yor. Fiziksel olarak var olmayan sesler duyma, di¤erlerinin zihnini okudu¤una ya da düﬂüncelerini
kontrol etti¤ine inanma gibi psikotik s›n›rlar
içinde kalan belirtilerse mutlak belirtileri oluﬂturuyor. Ki hastan›n gerçeklikten kopmas›na neden olan en tehlikeli belirtiler iﬂte bu son grubun kapsam›na giriyor.
Klinik psikolog ve psikiyatristler yaklaﬂ›k on
y›ld›r hastalar›n psikotik atak yaﬂay›p yaﬂamayacaklar›n› önceden tespit edebilmenin yollar›n›

ar›yorlar. Çünkü erken teﬂhis hemen hemen pek
çok hastal›¤›n tedavisinde oldu¤u gibi ﬂizofreni
tedavisinde de büyük önem taﬂ›yor. Üstelik
araﬂt›rmac›lara hastal›¤›n seyri boyunca beyin
kimyas›n›n nas›l bir de¤iﬂim geçirdi¤i konusunda da yeni ipuçlar› sunuyor. Alanda kaydedilen
ilerleme bugün bu tespitte %80’e kadar baﬂar›
vaat edebiliyor. Biliminsanlar›n›n bu öngörü s›ras›nda dikkat ettikleri en önemli noktalarsa ailede ﬂizofren baﬂka bir yak›n›n bulunup bulunmad›¤› (genetik yatk›nl›k), düﬂünsel iﬂleyiﬂlerde
bozulma gözlenip gözlenmedi¤i, fiziksel aktivitenin azal›p azalmad›¤›, kiﬂinin geçmiﬂte uyuﬂturucu madde kullan›p kullanmad›¤› oluyor.
Kaynaklar:
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizophrenia/completepublication.shtml
http://www.apa.org/monitor/2008/03/psychotic.html
Resimdeki Tablo: Maureen Oliver/ Experience of Psychosis (Psikoz Deneyimi)

“Einstein’›n beyni ﬂu anda nerede?” ve daha ço¤u… Her hafta güncellenen psikoloji köﬂemizle internette buluﬂuyoruz:
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/index.htm Psikolojiye iliﬂkin yazm›ﬂ oldu¤unuz popüler bilim yaz›lar›n›z›
adresine gönderebilir, düﬂüncelerinizi ve ilgi çeken haberleri sitemizde bizlerle paylaﬂabilirsiniz.
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