Psikoloji
Belle¤e Müzik Aﬂ›s›
Çinli araﬂt›rmac›lar, bir müzik enstrüman›yla çal›ﬂman›n, çocuklarda
isim belle¤ini güçlendirdi¤ini gösterdiler.
Son 25 y›l müzik e¤itimiyle, daha güçlü sözel bellek ve daha sa¤lam
uzaysal mant›k aras›nda do¤rudan bir iliﬂkinin varl›¤› konusunda kan›tlar
elde edilmiﬂti. 1998 y›l›ndaysa Hong Kong Çin Üniversitesi’nden Agnes
Chan ve ekibi, en az alt› y›l müzik e¤itimi alan yetiﬂkinlerin sözel belleklerinin daha güçlü oldu¤unu belirledi. Ekip, daha sonra yaﬂlar› 5 ile 15 aras›nda de¤iﬂen çocuklarla yürüttü¤ü deneylerde de müzik e¤itimi görenlerin
biçimleri tan›ma ve çeﬂitli biçimler bellek yard›m›yla çizme becerilerinin vasat, sözcükleri hat›rlama becerilerininse daha yüksek oldu¤unu ortaya koydu. Ekip, son olarak da müzik e¤itimlerini sürdüren 24, bu e¤itimi almaktan vazgeçen 9 ve müzi¤e yeni baﬂlayan 17 çocukla deneyleri yeniledi. Müzi¤i b›rakanlar›n sözcükleri hat›rlama becerilerinin eskisi gibi kald›¤› gözlenirken, derslere devam edenlerin sözel belleklerinin belirgin, müzi¤e yeni baﬂlayanlar›nkininse radikal ölçüde geliﬂti¤i gözlendi.
Araﬂt›rmac›lar›n vard›¤› sonuç, düzenli müzik e¤itiminin sözel bellekte
uzun dönemli geliﬂmeyi tetikledi¤i. Bu, müzisyenlerin beyinlerinde sözel
bellekten sorumlu bölgenin daha büyük oldu¤unu gösteren eski bulgularla
da örtüﬂüyor.
Science, 15 A¤ustos 2003

Baﬂ›n› Salla Yeter!..
Psikolog William James 1884 y›l›nda hissettiklerimizin yüz ifadelerimizi belirlemedi¤ini, tersine, yüz ifadelerimizin ne hissetti¤imizi belirledi¤ini
öne sürmüﬂtü. Örnek: Gülümseyin ve mutlu olun. Öneri, mant›¤a ne kadar
ayk›r› gelse de, yeni araﬂt›rmalar James’in hakl› olabilece¤ini gösteriyor.
Üstelik görünen o ki, hareketlerimiz yaln›zca duygular›m›z› de¤il, ayn› zamanda inanç ve davran›ﬂlar›m›z› da etkiliyor.
Ohio Eyalet Üniversitesi’nden psikolog Richard Petty yönetiminde gerçekleﬂtirilen bir deneye kat›lan 82 üniversite ö¤rencisi kampüste yeni bir
kimlik kart› sistemi uygulanmas›n› savunan bir mesaj› dinlerken, bir k›sm›n›n baﬂlar›n› yukar›-aﬂa¤›, bir k›sm›n›nsa sa¤a sola sallamalar› istenmiﬂ.
Vücut dilinde, yukar›-aﬂa¤› baﬂ hareketi onay, baﬂ›n sa¤a-sola sallanmas›ysa red anlam›na geliyor. Mesaj›n bir versiyonu, önerilen sistem konusunda
mant›kl› argümanlar (örne¤in, artacak güvenlik) içeriyormuﬂ. Bir baﬂka
versiyonsa, ö¤renciler için do¤rudan yarar› su götürür avantajlar›n (ör: yeni sistemin güvenlik personelinin ö¤le yeme¤i tatil süresini uzatacak olmas›) savunmas›n› yap›yormuﬂ.
Araﬂt›rmac›lar, yukar›-aﬂa¤› grubunun, sa¤-solculara oranla güçlü mesaj› desteklemeye daha çok, zay›f argümanl› mesaj› kabullenmeyeyse daha
az e¤ilimli olduklar›n› gözlemiﬂler. Sonuç: Daha önceki araﬂt›rma bulgular›n›n tersine, baﬂ›n yukar›-aﬂa¤› hareketi yaln›zca denekleri "evet" dedirtmeye yönlendirmiyor. Öne arkaya baﬂ hareketi ayn› zamanda deneklerin ister pozitif, ister negatif olsun, yapt›klar› de¤erlendirmenin do¤rulu¤una
olan inançlar›n› da güçlendiriyor. Buna karﬂ›l›k redçiler; yarg›lar›n›n do¤rulu¤u konusunda daha az güvenli.
Benzer bir baﬂka araﬂt›rmada da ayn› ekip, el kullan›m›n›n da inançlar› etkiledi¤i sonucuna varm›ﬂ. Deneklerden, kendileriyle ilgili de¤erlendirmeleri bir sa¤ elleriyle, bir de sol elleriyle yazmalar› istenmiﬂ. Görülmüﬂ ki,
sa¤laklar, bask›n elleriyle yazd›klar› de¤erlendirmeleri, sol elle yazd›klar›na k›yasla daha inanarak yaz›yorlar. Anlaﬂ›lan ka¤›t üzerinde kargac›k burgac›k harflerle yaz›lm›ﬂ bir metin ve yaz› yazarken sol elin çekti¤i acemilik, beyne güvensizlik sinyalleri gönderiyor. Bu sonuçlara inan›p inanmama
konusunda karars›z m› kald›n›z? Baﬂ›n›z› bir sallay›n bakal›m…
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