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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Psikoloji

Mozart’›n Zekas›
Kendine
“ﬁimdi bizim o¤lana Mozart dinletsek
zeki mi olacak?” Son 10 y›ld›r giderek
daha büyük s›kl›kla duymaya
baﬂlad›¤›m›z “Mozart etkisi”, en kaba
biçimiyle Mozart’›n müzi¤ini
dinlemenin çocuklarda zeka art›r›c›
etkisini vurgulayan bir kavram. 1993
y›l›nda California Üniversitesi-Irvine’den
Frances Rauscher ve ekibinin Nature
dergisinde yay›mlad›klar› bir makale,

Mozart’›n müzi¤ini 10 dakika süreyle
dinleyenlerin, zekayla iliﬂkilendirilen
belirli zihinsel iﬂlevlerde nitel ve nicel
bir art›ﬂ gösterdi¤ini öne sürmüﬂ ve
müzik-zeka iliﬂkisi üzerindeki araﬂt›rma
ve tart›ﬂmalar› yeniden alevlendirmiﬂti.
Peki sonuç? Yan›t, elbette yüzde yüz
kesinlik taﬂ›yabilecek türden de¤il. Ama
birileri, en az›ndan kesine yak›n bir
yan›t bulmak için kollar› s›vam›ﬂ. Kim
derseniz, Almanya Federal Bilim ve
Araﬂt›rma Bakanl›¤›! Müzik-zeka iliﬂkisi
üzerine önerilen çok say›da projeyi
de¤erlendirmede s›k›nt› yaﬂad›¤›n›

‹çimizdeki Robin Hood
‹çinde yaﬂad›¤›m›z toplum koﬂullar›na
ﬂöyle bir bak›p, arada bir iki gazete
sayfas› da kar›ﬂt›r›yorsan›z, birileri
ç›k›p da size “eﬂitlikçilik, insan
do¤as›nda var” derse, tek kaﬂ›n›z ister
istemez havaya kalkar. Bunu söyleyen,
ABD’deki California Üniversitesi’nden
(San Diego) bir siyasetbilimci ya da
psikolog olsa da. Ama üniversiteden
James Fowler ve ekibinin yapt›klar›
deneyin iﬂaret etti¤i de tam olarak bu.
Araﬂt›rmac›lar “Robin Hood dürtüsü”
ad› verdikleri bu e¤ilimi, en az›ndan
“zenginden al›p yoksula verme”
yönüyle, 120 üniversite ö¤rencisinde
incelemiﬂler. Deneyleri özetle, çeﬂitli
gruplara ayr›lan ö¤rencilerin,
kendilerine ‘ayr›lan’ paray› gruptaki
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di¤er kiﬂilere ne ﬂekilde da¤›tt›klar›,
kimden al›p kime verdikleri, kazanan
ve kaybedenleri nas›l ödüllendirip
cezaland›rd›klar› üzerine kurulu. Tabii,
deney farkl› gruplarla çok kez
yinelenmiﬂ; bir önceki turda kimin
kime ne verdi¤i ya da kimin kimden ne
ald›¤›na ba¤l› olarak geliﬂebilecek
kiﬂisel hesaplar› d›ﬂlay›c› önlemlerin
al›nmas› da ihmal edilmemiﬂ.

belirten bakanl›k, hepsi de bir yandan
müzik konusunda uzman olan psikolog,
sinirbilimci, e¤itimci ve felsefecilerden
kurulu bir ekip oluﬂturarak, ekipten
ayr›nt›l› bir rapor haz›rlamalar›n› istedi.
Rapor, konuyla ilgili literatürün
kapsaml› ve sistematik biçimde
taranmas›yla haz›rlanm›ﬂ bulunuyor.
Sonuç özetle ﬂöyle: Hay›r, koltu¤a
yaslan›p Mozart’›n müzi¤ini -ya da
herhangi bir müzik parças›- dinlemek
sizi daha “zeki” yapmaz. Bu arada
“zeka”, “IQ” gibi kavramlar›n, zaten
s›n›rlar› kesin biçimde çizilmiﬂ
kavramlar olmad›¤›n› da hat›rlamak
gerek. Ancak, müzi¤in farkl› zihinsel
süreçlere, al›nan estetik hazdan öte bir
etki yapt›¤› da kesin.
Rapor, “Mozart etkisi” kavram›n›n
ça¤r›ﬂt›rd›¤› mucizevi etki özelli¤ini
geçersiz k›lsa da, ayn› ﬂeyin müzik
e¤itimi için geçerli olmad›¤›n›
vurgulayarak, özellikle de küçük
çocuklarda müzik e¤itiminin uzun
dönemde zeka ve benzeri zihinsel
süreçlere etkisini gösteren kapsaml› ve
titiz birkaç çal›ﬂmaya dikkat çekiyor.
Sonuçta müzi¤i çözümlemeli biçimde
dinleme ya da bir müzik aleti çalmay›
ö¤renme sürecinin beyine yapt›¤› etki,
müzi¤i yaln›zca dinlemeyle oluﬂan
etkiden çok daha büyük.
Nature, 13 Nisan 2007

Araﬂt›rmac›lar, kat›l›mc›lar›n
% 80 kadar›n›n, ço¤u zaman kendi
paylar›ndan da büyük fedakarl›k
ederek bunu ‘yoksul’ olan yarar›na
kulland›¤›n›, deney sonucundaysa
paran›n üç aﬂa¤› beﬂ yukar› kat›l›mc›lar
aras›nda eﬂitlenmiﬂ hale geldi¤ini
söylüyorlar. Fowler, deneyin bir
üniversite yerleﬂkesinde de¤il de baﬂka
bir bölge ya da ülkede, sanal de¤il de
gerçek koﬂullar alt›nda, farkl›
ekonomik düzeyden insanlar aras›nda
çok farkl› sonuçlar verebilece¤ini,
çal›ﬂman›n yaln›zca eﬂitlikçilik e¤iliminin genel bir insan özelli¤i olabilece¤ini gösterdi¤ini söylüyor. “Bu elbette
çok karmaﬂ›k, çok farkl› türden etkenle
de¤iﬂebilen bir olgu.” ‹çimiz rahatl›yor,
kalkan kaﬂ›m›z tekrar yerine iniyor...
Scientific American.com, 11 Nisan 2007

