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B‹L‹M VE TEKN

Psikoloji
Ergenlik Bilmecesine
Beyinden ‹puçlar›
Çok bilinen bir diyalog: “Önce ben!” diyor
çocuk; “bencilin tekisin!” diyor yetiﬂkinler
de ona. Ama ﬂimdi ‹ngiltere’de yap›lan yeni
bir araﬂt›rma, çocuklar›n, özellikle de
ergenlik dönemindekilerin karar vermede,
yetiﬂkinlerin kulland›¤›ndan daha farkl› bir
beyin bölgesi kulland›klar›na iﬂaret ediyor.
Çocuklar ergenlik dönemine ulaﬂt›klar›nda,
beyinlerinde sinir hücreleri aras›ndaki
ba¤lant›lar›n artt›¤› biliniyor. Bu durumun
en çok, uzmanlar›n “uslamlama a¤›”
dedikleri ve karar vermede oldu¤u kadar
baﬂkalar›n›n duygular›n›n ay›rd›na varmada
da devreye giren bölgede gerçekleﬂti¤i
düﬂünülüyor. University College London’da
biliﬂsel bilimler ve nörobilim uzman› olan
Sarah-Jayne Blakemore, bu düﬂünceye
görsel bir netlik kazand›rmak üzere,
ergenlik dönemindeki 19 kiﬂi (11-17 yaﬂ) ve
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11 de yetiﬂkinin (21-37 yaﬂ) beyin
görüntülerini fMRI (iﬂlevsel manyetik
rezonans görüntüleme) yöntemiyle
alm›ﬂ. Görüntüleme iﬂlemi
s›ras›nda kendilerine sorulan
sorular, basit kararlar vermeyi
gerektiren türden: “Sinemaya
gideceksin; izleyece¤in filmin
seans saatlerini nereden
bulursun?” gibi. Blakemore,
ergen ve yetiﬂkinlerin, karar
verirken uslamlama a¤›n›n farkl›
bölgelerinden yararland›¤›n›
bulmuﬂ; Birinci grupta ﬂakak
lobundaki “üst yar›k”, ikincisinde de
ön-al›n lobuna karﬂ›l›k gelen bölgeler.
ﬁakak lobundaki özelleﬂmiﬂ bölge, temel
davran›ﬂsal hareketleri iﬂlemede rol al›rken,
ön-al›n lobu çok daha karmaﬂ›k iﬂlevlerle
ilgili; al›nan kararlar›n baﬂkalar›n› nas›l
etkiledi¤iyle ilgili süreçler gibi. 8-37 yaﬂ
aras› 112 kiﬂiye “arkadaﬂ›n› düzenledi¤in
partiye ça¤›rmazsan, sence kendini nas›l
hisseder?” sorusunun yöneltildi¤i ikinci
deneydeyse Blakemore, yaﬂ artt›kça yan›t
süresinin azald›¤›, yani kendini baﬂkas›
yerine koyman›n kolaylaﬂt›¤› saptamas›n›
yapm›ﬂ.

 ﬁimdi Müzisyen Olduk,
Beynimizi Doldurduk 
Müzik e¤itimi ve matematik becerileri,
müzik e¤itimi ve zeka, müzik e¤itimi ve dil
geliﬂimi, üzerinde çok ﬂey söylenen ve
yaz›lan konular. Kanada’n›n McMaster
Müzik ve Zihinsel Geliﬂim Enstitüsü’nden
araﬂt›rmac›larsa, daha önceki çal›ﬂmalardan
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farkl› olarak, müzik e¤itimi alan çocuklar›n
bir y›l içinde di¤erlerinden farkl› bir beyin
geliﬂimi ve daha üstün zihinsel ve bellek
iﬂlevleri sergilediklerinin ilk somut
kan›tlar›n› sunmuﬂ bulunuyorlar.
Yar›s› müzik e¤itimi alan (ayn› zamanda ve

Araﬂt›rmac›n›n
ilginç bir ç›kar›m› da, bulgular›n evrimsel
bir mekanizmayla aç›klanabilece¤i: “Üreme
ça¤›na gelene kadar, kimseyi pek
gözetmenize gerek yok, çünkü sizi kollayan
birileri nas›lsa var. Ama bundan sonra,
baﬂkalar›n›n da bak›ﬂ aç›lar›n› dikkate almak
zorunda kal›yorsunuz.”
NewScientist.com News Service, 8 Eylül 2006

s›f›rdan baﬂlayan, ayn› müzik okuluna giden
ve ayn› e¤itimi gören), yar›s› da almayan 4-6
yaﬂ aras› çocuklarla yapt›klar› çal›ﬂmada,
araﬂt›rmac›lar›n yo¤unlaﬂt›klar› üç soru
ﬂöyle: Bir y›l içinde çocuklardaki iﬂitsel
tepkiler nas›l geliﬂti? Müzikal sesler gibi
‘anlaml›’ ses ve t›n›lara verilen beyinsel
tepkiler, ‘anlams›z’ ses ya da gürültülere
verilen tepkilerden farkl› bir geliﬂim çizgisi
izledi mi? Müzik e¤itimi, normal beyin
geliﬂimini nas›l etkiledi?
Beyin etkinli¤ini ölçmede yararland›klar›
yöntemse “manyetoensefalografi”. Bu
teknik, senkronize biçimde etkinleﬂen bir
sinirhücresi grubunca üretilen elektrik
alanlar›n›n etkisiyle, baﬂ›n d›ﬂ›nda oluﬂan
manyetik alan› ölçmeye dayan›yor.
Öçümlerini bir y›l içinde 4 kez yineleyen
araﬂt›rmac›lar, müzik e¤itimi alan grupta
müzikle ilgili (ancak müzik bilgisine
dayanmayan) becerilerin yan›s›ra, içeri¤i
müzikle ilgili olmayan okuma, matematik,
özellikle de sözel ve genel bellek
becerilerinin, di¤er gruptan ay›rdedici
ölçüde üstün oldu¤unu gözlemiﬂler. Tüm
bu sonuçlar›n, devreye giren sinir hücresi
gruplar› ve oranlar›yla iliﬂkilendirilmiﬂ
olmas›ysa, çal›ﬂmay› öncekilerden çok daha
güçlü ve iddial› hale getiriyor.
Oxford University Press, 20 Eylül 2006

