İnsanlarda en iyi bilinen asimetrilerden
biri, sözel uyaranları dinlemede sağ
kulağın baskın olmasıdır; bunun,
beynin sol yarımküresinin sözel bilgileri
işlemedeki üstünlüğünü yansıttığı
düşünülür. Ancak bugüne kadar yapılan ve
insan iletişiminde kulak tercihini inceleyen
araştırmaların çoğunluğunu kontrollü
laboratuvar çalışmaları oluşturuyordu,
insanın günlük davranışlarında
ihtiyari olarak hangi kulağın baskın
olduğu üzerine yayımlanmış çok fazla
gözlemsel araştırma sonucu yoktu.
Tommasi ve Marzoli araştırmalarında,
gürültülü gece kulübü ortamlarında
gerçekleşen sesli etkileşimler sırasında
insanların kulak tercihlerini gözlemledi.
Birinci çalışmada 286 kişi fonda
yüksek sesli müzik çalan bir gece kulübü
ortamında konuşurken gözlemlendi.
Etkileşimlerin %72’sinin dinleyicinin
sağ tarafında gerçekleştiği görüldü.
Bu sonuç, laboratuvar çalışmaları
ve anketlerle ortaya koyulan sağ kulak
tercihiyle tutarlı ve yön eğiliminin
laboratuvar ortamı dışında da doğal
bir şekilde sergilendiğini ortaya koyuyor.
İkinci aşamada araştırmacılar gece
kulübü ortamında 160 kişiye yanaşıp
karşı tarafın duyamayacağı, anlamsız
sesler çıkararak mırıldandılar ve deneklerin
kendilerine dönerek sağ ya da sol
kulaklarını yaklaştırmasını beklediler,
ardından da konuştukları kişiden
bir sigara istediler. Deneklerden
% 58’i sağ kulağını dönerken, % 42’si
sol kulağını döndü. Yalnızca
kadınların tamamı tutarlı bir
şekilde sağ kulaklarını uzattı.
Bu çalışmada, alınan sigara sayısı ve isteğin
söylendiği kulak arasında bir bağ yoktu.
Üçüncü çalışmada araştırmacılar
yine gece kulübü ortamında
176 kişinin kasten sağ ya da sol kulağına
doğru konuşarak sigara istediler.
İsteklerini deneklerin sağ kulaklarına
doğru söylediklerinde sigara alma
oranları belirgin derecede yüksek oldu.
Araştırmacılara göre bu sonuçlar
bir arada değerlendirildiğinde, sözlü
iletişimde sağ kulak /sol yarımküre
üstünlüğü olduğunu ve beynin iki
yarımküresinin yaklaşma ve kaçınma
davranışları açısında belirgin derecede
özelleşmiş olduğunu doğruluyor.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-06/snst062309.php
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Archives of Disease in Childhood
dergisinde yayımlanan bir araştırmada
bildirildiğine göre, prematüre bebeklere
müzik dinletilmesi bebeklerin
ağrılarını azalttığı gibi ağızdan daha iyi
beslenmelerine de yardımcı oluyor.
Bebeklerde davranışsal ve fizyolojik
iyileştirme amacıyla veya sünnet
gibi yaygın cerrahi müdahalelerde
ağrıyı azaltmak için müzik kullanımı
giderek yaygınlaşıyor.
Rapora göre müzik dinletilen bebekler
ve ebeveynler sakinleşiyor. Bebeklerin
vücut fonksiyonları daha düzenli oluyor,
kanlarındaki oksijen doygunluğu
artıyor, daha hızlı kilo alıyorlar ve
hastanede kalış süreleri kısalıyor. Önceki
araştırmalar bu yaklaşımı destekleyecek
kadar güçlü sonuçlara sahip değildi.
Kanada’da bulunan Alberta
Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı,
müziğin bu şekilde kullanımının
ne kadar etkili olduğunu görmek

amacıyla 1989-2006 yılları arasında
yayımlanan dokuz adet tam tesadüfi
deneysel calışmayı seçip inceledi.
Bu makalelerde ele alınan deneylerde
farklı deney grupları çok farklı yollarla
incelendiği için kesin sonuçlar çıkarmak
pek mümkün olmasa bile, bazı özel
rahatsızlıklarda müziğin tedavi amacıyla
kullanımının faydalarına ait pek çok
ön bulguya rastlandı. Bu deneylerdeki
veriler çoğunlukla fizyolojik bilgileri,
örneğin kalp atış hızı, solunum hızı,
kandaki oksijen doygunluk oranı
ve ağrı gibi ölçümleri içeriyordu.
Başarılı çalışmalardan biri,
sünnet sırasında dinletilen müziğin
etkisini incelemiş ve müziğin
çocuğun kalp atış hızına, oksijen
doygunluk oranına ve ağrıya olumlu
etkisi olduğunu göstermiş.
Yenidoğan bebeklerde topuktan kan
alma işlemini ele alan üç çalışmada da,
bu işlem sırasında müzik dinletilmesinin
çocuğun davranışına ve ağrıya olumlu
etkisi olduğu sonucuna varılmış.
Araştırmacılar, müziğin fizyolojik
parametrelere, davranışsal duruma
ve ağrının azaltılmasına olumlu etkisi
olabileceğine dair ön bulguların
var olduğu sonucuna varıyor,
ancak bu bulguların iyi tasarlanmış
kaliteli çalışmalarla desteklenmesi
gerektiğini de belirtiyorlar.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-05/bmjmpt052609.php
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