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ÖNSÖZ
11 yaşımda keman çalmaya başladığımda, müzikle ilgili çalışmalarımda bu noktaya
geleceğimi hiç tahmin etmezdim. Lise yıllarında konservatuvar okuma hayalleri
kurarken, üniversitede psikoloji bölümüne girmem ve öğrenciyken keman öğretmeni
olarak çalışmaya başlamamla aslında geleceğimi şekillendirdiğimin farkında
değildim.
Akdemik hayatım boyunca müzikten hiç kopmadım. Öğrettim, öğrenme sürecime
devam ettim ve icracı olarak orkestralarda yer aldım. Psikoloji lisans dönemimden
sonra ise müzikle daha iç içe olabilmek ve müziği akademik bir ortamda öğrenebilmek
amacıyla yüksek lisansımı müzikoloji alanında yapmaya karar verdim.
Müziğin teorik, sosyolojik ve felsefi boyutlarına dair okuldaki hocalarım sayesinde
edindiğim bakış açısı ve kendime zihinsel olarak açtığım yeni yollarla birlikte, bir kez
daha müziğin ve bilimin hayatımda ayrılması çok zor olan iki alan olduğunu gördüm.
Müzik psikolojisi üzerine yazdığım tez de bu sürecin bir ürünü.
Uzun bir süredir hevesle üzerine çalıştığım bu iki alanı birleştiriyor olmak benim için
son derece heyecan verici. Buna ek olarak, Türkiye’de müzik psikolojisi üzerine temel
konuların tartışıldığı ilk tez çalışmasını yürütüyor olmanın da sorumluluğunu
taşıyorum. Umuyorum ki bu çalışma her iki alandan okuyucular için faydalı bir kaynak
olur ve Türkiye’de görece yeni bir alan olan müzik psikolojisinin önü daha da açılır.
Son olarak, bana bu tezi yazma fikrini sunan ve tez danışmanım olarak beni her
anlamda destekleyen Songül Karahasanoğlu hocama, özgürce düşünüp,
düşündüklerimi gerçekleştirmeme olanak sağlayan, hayatımda verdiğim tüm önemli
kararlarda bana destek olan ve yoğun çalışma temposundan bunalıp devam etmekte
zorlandığımda motivasyonumu yükseltip devam etmeme yardımcı olan aileme ve
ailem olarak gördüğüm herkese çok teşekkür ederim.

Ocak 2022

Bahar Kar
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MÜZİK PSİKOLOJİSİ: TEMEL KAVRAMLAR VE TARTIŞMALAR
ÖZET
Bu çalışma, müzik psikolojisi alanının temel kavramlarını ve tartışmalarını ağırlıklı
olarak bilişsel psikolojinin perspektifinden sunmak, bunun yanı sıra, bu kavram ve
tartışmaların müzik eğitimi ve müziğe dair gelişim süreçlerine nasıl yansıdığını
incelemek amacıyla yapılmıştır. Sunulan kuramsal altyapıya ek olarak, tez çalışması
kapsamında, müzikal gelişim süreçlerinde çevresel faktörleri (aile ve öğretmen) ve
motivasyon faktörünü ele alan bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmanın odağı ise
Türkiye’de birbirinden farklı yaş gruplarında, farklı enstrümanlar çalan ve farklı müzik
eğitimi süreçlerinden geçmiş olan bireylerin müzikal gelişim süreçlerindeki ortak
çevresel ve motivasyona dair unsurları incelemektir. Bu sayede, enstrüman çalan
kişinin perspektifinden, müzikal gelişim sürecini olumlu veya olumsuz etkileyen
çevresel faktörlere dair bir fikir edinilebilir ve bu verilerden müzik eğitiminde
faydalanılabilir. Motivasyon faktörüyle ise çevreye bağlı (dışsal motivasyon) veya
çevreden bağımsız olan (içsel motivasyon) etkenlerin müzikal gelişimde oynadığı rol
aydınlatılabilir.
Türkiye’de müzik psikolojisi alanı görece yeni bir alan olduğundan dolayı, çalışmada
yer verilen kavram ve tartışmaların çoğunun Batı ülkeleri veya Batı kültürü baz
alınarak yazılmış çalışmalara dayandığını da belirtmek gerekir. Bu sebeple, temel
kavram ve tartışmalarda kültürel farklılıkların göz önünde bulundurulması gereken
noktalarda, bu kavram ve tartışmaların Türkiye’de ne şekilde tezahür edebileceği
aktarılmaya çalışmış ve Türkiye’de yapılmış çalışmalara mümkün oldukça yer
verilmiştir.
Müzik psikolojisinin alt alanları ve ilgilendiği konular düşünüldüğünde, müzik
psikolojisi alanına dahil tüm konuları elbette tek bir çalışmada toplamak mümkün
değildir, mümkün olsa da kapsamın genişliğinden dolayı çalışmanın aktaracağı
bilginin derinliği tartışmalı olacaktır. Bu sebeple, yürütülen tez çalışması dahilinde
müzik psikolojisine dair dört temel alan belirlenmiştir: Müzik algısı, gelişimsel müzik
psikolojisi, müzik ve duygu, yaratıcılık ve doğaçlama. Bunlara ek olarak, bahsedildiği
üzere, enstrüman çalan bireylerin müzikal gelişim süreçlerini ele alan, dolayısıyla
gelişimsel müzik psikolojisi alanına dahil olan bir çalışma yürütülmüştür.
Çalışmada müzik psikolojisinin temel konuları olarak neden yukarıda belirtilen dört
konu seçildiğine ve bu kapsamda çalışmada nelere odaklanıldığına kısaca değinilecek
olursa, ilk olarak, müziğe dair zihinde gerçekleşecek olan psikolojik süreçlerin pek
çoğunun gerçekleşmesi için öncelikle müziğin algılanma sürecinin gerçekleşmesi
gerektiği belirtilebilir. Dolayısıyla, ilk bölümde müzik algısına yer verilmiştir. Bu
bölümde müziğin, işitme sisteminden beyne yolculuğuna yer verilmiş ve daha
sonrasında, müziğe dair algı mekanizmalarının zihinde ne şekilde işlediğine
değinilmiştir. Ses perdesi, melodi ve müzikal zaman algısı temel olarak odaklanılan
alt konular olmuştur.

xiii

İkinci bölüm olan gelişimsel müzik psikolojisi bölümünde, doğum öncesinden
yetişkinlik dönemine kadar bireyin müziği işitme, algılama, öğrenme, icra etme gibi
faaliyetleri nasıl gerçekleştirdiği ve zihnin yetişkinliğe kadar müzikal olarak hangi
gelişim süreçlerinden geçtiği ele alınmaktadır. Bu sayede, yetişkin bir bireyin müzikal
aktivitelerinin bağlamı ve müziğe yönelik psikolojik süreçlerinin temellerine yönelik
daha kapsamlı bir kavrayış geliştirilebilir.
Üçüncü bölüm, gelişimsel müzik psikolojisi üzerine olan ve tez kapsamında yürütülen
çalışmaya ayrılmıştır. Bu çalışmada, çevresel faktörler olan aile ve öğretmenin ve
motivasyon faktörünün müzikal gelişim süreci ile ilişkisine odaklanılmıştır. Farklı yaş
gruplarından ve farklı müzikal gelişim süreçlerinden geçen enstrüman çalan bireylerin,
müzikal gelişimlerinde aile, öğretmen ve motivasyona dair öğelerin araştırılmasına
yönelik yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nitel veri analizi yöntemi
ile incelenen bu çalışmanın sonucunda, enstrüman çalan katılımcıların ailelerinin,
bireylerin müzikal aktivitelerine yönelik ilgili ve destekleyici olması ve ailedeki
bireylerin de müzikle iç içe olmasının müzikal gelişimi olumlu yönde etkilediği;
öğretmenin öğrenciye uygun bir öğretim metodunu benimsemesinin ve öğretmenin
karakterinin öğrenciler tarafından olumlu bulunmasının (sıcakkanlı, motive edici,
güler yüzlü vs.) da öğrencinin (katılımcının) müzikal gelişimini olumlu yönde
etkilediği bulunmuştur. Son olarak, katılımcıların müzikal aktivitelere yönelik
motivasyonlarının yüksek olmasının, kendilerini enstrümanlarında geliştirmeye
yönelik ve müzikal aktivitelerini sürdürmeye yönelik istekleriyle ilişkili olduğu ve
motivasyonun müzikal gelişimi, müzikal gelişimin ise motivasyonu desteklediği
bulunmuştur. Bunun yanı sıra, motivasyon, katılımcıların başarı ve başarısızlık olarak
algıladıkları süreçlerle paralel bulunmuştur. Katılımcılar, motivasyonlarını düşüren
etkenlerin başarısızlık, motivasyonlarını yükselten etkenlerin ise başarı olarak
algıladıkları temalarla benzer olduğunu belirtmişlerdir.
Dördüncü bölümde, müzik psikolojisinin Türkiye’de en yaygın çalışılan alanlarından
olan ve akademi dışında da müziğin psikolojik boyutuyla en çok ilişkilendirilen
alanlardan biri olan duyguya yer verilmiştir. Müzik ve duygu ilişkisi, çalışma
kapsamında bilişsel perspektifle ele alınmıştır. Daha sonrasında, hissedilen ve
algılanan duygu farkı açıklanarak, müziğe yönelik hissedilen ve algılanan duygu
farklarında kültürel etkilerin izi sürülmüştür. Müziğe yönelik duygusal tepkilerde
kültüre göre değişen veya her kültür için ortak kabul edilen özelliklerin neler olduğuna
yönelik çalışmalar sunularak, farklı kültürlerde yer alan bireylerin müziğe verdiği
duygusal tepkilerdeki benzer ve farklı mekanizmalar irdelenmiştir.
Son olarak, beşinci bölümde bireyin zihninde gerçekleşen süreçleri akış halindeyken
inceleme imkanı sunduğundan dolayı yaratıcılık ve doğaçlama ele alınmıştır.
Yaratıcılık da doğaçlama da çoğunlukla, anlık olarak gerçekleşen, fikir olarak bir
“aydınlanma” anını yansıtan, zihnin bireyin bazen farkında olmadan arka planda
bağlantılarını kurduğu bir süreç olarak tanımlansa da bu yaratıcılığın da doğaçlamanın
da her boyutunu kapsamaz. Dolayısıyla, bu bölümde sadece yaratıcı aktivite ve
doğaçlama gerçekleştiğinde bireyin zihninde nasıl bir bilişsel işlem akışı gerçekleştiği
değil, yaratıcı aktivitenin veya doğaçlamanın öncesinde ve sonrasında da zihinde neler
gerçekleştiğine değinilmiştir. Sonuç olarak, akış sadece aktivitenin yapıldığı veya
gerçekleştiği anı değil, öncesini ve sonrasını da kapsamaktadır. Öte yandan,
yaratıcılığı da doğaçlamayı da eşsiz ve yeni bir ürün ortaya koyma süreci olarak gören
yaklaşımlar tartışılmıştır. Her iki süreç ayrı ayrı ele alındıktan sonra ise yaratıcılık ve
doğaçlama arasındaki ilişki, bilişsel bir aktivite olan problem çözme kavramıyla ele
alınmıştır.
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MUSIC PSYCHOLOGY: FUNDAMENTAL CONCEPTS AND DISCUSSIONS
SUMMARY
This study, aims to investigate the fundamental concepts and discussions of music
psychology and how these fundamental concepts and discussions reflect on the music
education and musical development. Also, cognitive perspective was adopted to
investigate these. In addition to theoretical issues, a study that examines the
environmental factors (family and teacher) and motivation factor in musical
development process was conducted. The main focus of this study was to examine the
common environmental and motivational factors in musical development of people
with different ages, different music education levels and different instruments in
Turkey. By examining these, from instrumentalists’ perspective, common positive and
negative environmental and motivational factors related to musical development can
be better understood and acknowledging these factors may contribute the music
education field.
It needs to be mentioned that this study mostly benefited from the studies written in
Western countries or the studies that reflects the Western culture. Therefore, cultural
differences were argued when it is needed to consider the cultural differences. To do
that, when a concept or discussion are thought to be Western oriented, how this concept
or discussion may be applied to Turkey was discussed. Besides, the studies that
conducted in Turkey and about the issues of music psychology that this study focused
on were included in the study. This study is the first graduate thesis in Turkey that
studies the fundamentals of music psychology. Therefore, the scope of discussions
about cultural differences was limited because of the limited literature of cultural
differences in music psychology field in Turkey.
When the field of music psychology and the subjects related to music psychology were
thought, it can be said that it is impossible to cover all of the issues of music
psychology in one study. Even if it were covered all the issues, most probably, it could
not be discussed thoroughly because of the extensiveness of the scope. Considering
these, four main subjects of music psychology were chosen to cover in this study:
Music perception, developmental music psychology, music and emotion, creativity an
improvisation. Besides, as mentioned, a study that examines the environmental and
motivational factors in musical development process of instrumentalists with different
instruments, ages, music education levels was conducted. The study presented after
the developmental music psychology chapter.
To briefly introduce the four main chapters in this study and explain the reasons for
choosing these subjects, first of all, music perception placed as first chapter. Because,
most of the psychological process related with music starts with perception of music.
Therefore, the auditory system, the brain regions related with auditory system and the
process of perception mechanisms of music in human mind were covered.
Second chapter deals with the developmental music psychology. This chapter focuses
on the musical activities such as hearing, perceiving, learning and how these activities
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are practiced and developed through prenatal period to adulthood. By studying the
“history of the psychology of musical development” beginning with prenatal period,
adult individuals’ contexts of musical activities and the psychological processes
related to music could be understood more deeply. Because, past activities almost
always reflect on future activities when the issue is psychology/music psychology.
Third chapter, presented the study that conducted for this thesis and the main focus of
the study is the environmental (family and teacher) and motivational factors related
with the musical development process. The environmental and motivational factors in
musical development processes of people with different ages, different music
education levels and intsruments were studied. Ian Dey’s qualitative data analysis
approach was employed and the data gathered from the interviews with 51 participants.
The results demonstrated that if participants’ families are interested in music and
approach participants’ musical activities positively, then these participants’ musical
development progress in a more positive way. The other environmental factor that
included the study is teacher as mentioned earlier. Results indicated that if teachers
adopt the appropriate teaching method for the student and adapt the method for the
student and also have a positive personality trait (being motivative, warm etc.), then
participants’ musical development progress in a more positive way. When
experiencing the opposite, for instance when teachers cannot adapt the teaching
method for the student and behave negatively (angry, neglecting etc.) towards
participants, participants tend to change their teacher or quit music education
completely. Finally, results showed that being more motivated about musical activities
were generally resulted in more willingness to continue musical development process
or participating musical activities and also, continuing musical development process
(taking instrument lessons, composing) were resulted in being more motivated. In
addition, perception of success and failure were found to be related to factors that affect
motivation positively or negatively. Positive factors were related to perception of
success and negative factors were related to perception of failure, according to
participants.
Chapter four, deals with the relation with music and emotions. Emotional reactions are
one of the most common subjects that have studied in music psychology field and in
music psychology studies in Turkey. Therefore, this chapter aimed to present the
studies about emotional reactions to music in different cultures, including studies
conducted in Turkey with the cognitive psychological approach. It is important to point
that this study examine the emotional reactions to music by differentiating the
perceived emotions and felt emotions. Perceived emotions refer to the emotions that
listeners perception about the emotions that the music reflect and felt emotions are
about the emotions that listeners’ feel when listening the music. After covering
perceived and felt emotions concepts and discussions, cultural differences and
similarities of emotional reactions to music were discussed and the discussion tried to
trace the universals (if there are) of emotional reactions to music.
Lastly, in chapter five, creativity and improvisation were studied in order to have a
better understanding of the mind when the mind is “in flow” and what cognitive
psychological features are related to “the flow” in the human mind. Both creativity and
improvisation are generally referred to a processes that occur spontaneously, reflect
the idea of illumination and referred to the processes that make connections between
ideas or concepts in the “background” of the mind unwittingly, but that is not the whole
case for both. Therefore, this chapter did not only focus on the spontaneous side of the
creativity. Practices and processes that are experienced before and after the creative
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activities and improvisation are also discussed. On the other hand, the idea of creating
a whole new and unique product as the most emphasized aspect of creative activities
were discussed. The Western and Eastern concepts of creativity differs culturally and
this study tried to shed light on the cultural differences. To form a similar discussion,
in improvisation part, improvisation in jazz music was chosen to reflect the approach
of Western music cultures and taksim, improvisation in Turkish music, was discussed
to reflect the approach of Eastern music cultures. Last of all, after the concepts and
discussions were presented about creativity and improvisation, the relation between
creativity and improvisation were discussed by employing the problem-solving
concept as one of the main cognitive psychological processes of human mind.
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1. GİRİŞ
Bu çalışma, müzik psikolojisi alanında temel olarak ele alınan kavram ve tartışmaların
neler olduğuna ve bunların müzik eğitimine ve müzikal gelişim sürecine nasıl
yansıdığına dair temel meseleleri aydınlatmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın bir diğer
odağı ise genel olarak Batı ülkelerinde yürütülen ve Batı kültürünü baz alan
çalışmalarla temelleri belirlenen müzik psikolojisi alanında, Türkiye’de yürütülen
çalışmalardan veriler sunarak ve bu tez çalışması kapsamında Türkiye’de müzikal
süreçlerine devam eden Türkiyeli katılımcıların yer aldığı bir çalışma yürüterek, müzik
psikolojisi alanında olası kültürel farklara yönelik bir bakış açısı sunmak ve
Türkiye’de görece yeni bir alan olan müzik psikolojisinin kültürel bağlamını daha
sağlam bir zemine oturtmaktır.
1.1 Kapsam
Çalışma kapsamında müzik psikolojisi temel olarak müzik algısı, gelişimsel müzik
psikolojisi, müzik ve duygu, yaratıcılık ve doğaçlama konuları üzerinden ele alınmıştır
ve giriş bölümünün sonunda neden bu konuların özellikle seçildiğine değinilecektir.
Buna ek olarak gelişimsel müzik psikolojisi bölümünde ele alınan konular paralelinde,
enstrüman çalan kişilerin müzikal gelişim süreçlerini inceleyen bir çalışma yürütülmüş
ve gelişimsel müzik psikolojisi bölümünün sonunda bu çalışma ve sonuçları
sunulmuştur.
Psikoloji en genel tanımıyla, insan ve hayvan zihnini ve davranışlarını inceleyen bilim
dalıdır. Psikolojinin hayvanlarla ilgilendiği alan karşılaştırmalı psikoloji olarak
tanımlanır. Karşılaştırmalı psikoloji alanında hayvan davranışları ve zihinsel süreçleri
ele alınırken, bu süreçlerin insan davranışı ve zihinsel süreçleriyle benzerlik ve
farklılıkları da incelenir. Bu çalışma insan psikolojisine odaklanmaktadır. İnsan
psikolojisi, tüm insan davranışı ve zihni düşünüldüğünde çok karmaşık bir yapı olarak
bilinmekle birlikte, bu karmaşık yapıyı açıklamak için psikoloji disiplininde pek çok
farklı yaklaşımın sunulduğu da belirtilebilir. Örneğin, öne sürülen yaklaşımların en
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öne çıkanlarından olan psikodinamik, davranışçı ve bilişsel yaklaşımların üçü de insan
psikolojisinin işleyişini farklı perspektiflerden ele almışlardır.
Psikodinamik yaklaşım insan psikolojisini bireyin bebeklik, çocukluk ve ergenlik
yaşantıları üzerinden açıklamaktadır. Bireyin bugün olduğu insan, erken yaşam
tecrübeleriyle şekillenmekle birlikte, erken dönem tecrübeleriyle şekillenen bilinçdışı
(subconscious) öğeler de bireyin yetişkinlik dönemindeki zihinsel süreçlerini
açıklamakta önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla, psikodinamik yaklaşıma göre insan
psikolojisini anlamak için odağın erken yaşam tecrübelerine ve bilinçdışı süreçlerine
çevrilmesi gerekir (Smith ve diğ., 2014, s. 8). İnsan psikolojisine dair bir diğer
yaklaşım olan davranışçı yaklaşım ise insan psikolojisinin öğrenilen davranışlarla
açıklanabileceğini öne sürer. Birey yaşamı boyunca dışarıdan gelen her türlü uyarana
tepki vermeyi öğrenir ve bireyin zihni bu uyaran-tepki mekanizmasıyla öğrendikleri
ile şekillenir (Smith ve diğ., 2014, s. 7). Tabula rasa, yani boş levha, davranışçıların
insan zihnine bakışını temsil eder. İnsan doğduğunda zihni boş bir levha gibidir ve
uyaranlara verilen tepkilerle, dolayısıyla öğrenilen davranışlarla insan yaşamı boyunca
bu boş levhayı doldurur. Buna paralel olarak, davranışçılara göre insan psikolojisini,
insan davranışlarını gözlemleyerek ve uyaran-tepki mekanizmalarının izini sürerek
açıklayabilmek mümkündür.
Son olarak, bilişsel yaklaşım ise insan psikolojisini bireyin zihinsel süreçlerine
odaklanarak açıklar. Dışarıdan gelen uyaranlar, bu uyaranları algılama ve hangi
uyarana odaklanacağını seçme, odaklanılan uyaranın zihindeki temsili, bu zihinsel
temsilin bireyin hafızasında yer edinmesi veya hafızasındaki diğer verilerle
ilişkilendirilmesi, ilişkilendirilen veriye yönelik karar verme süreci ve son olarak
verilen karara yönelik eyleme geçme süreci gibi temel zihinsel süreçler ve bu zihinsel
süreçlerin nasıl işlediği bilişsel psikolojinin odağındadır (Solso ve diğ., 2008, ss. 3-4).
Tüm bu süreçlere bakıldığında bilişsel psikoloji algılama, dikkat, hafıza, bilinç,
bilginin zihinsel temsili, karar verme, problem çözme gibi konulara yer vermenin yanı
sıra zeka, yaratıcılık, dil gibi alanlar üzerine de çalışarak insan zihnini bir bütün
halinde ele almaya ve zihnin birbiriyle ilişkili ve iç içe geçmiş süreçlerini açıklamaya
çalışır.
Bu süreçlerin nasıl işlediğine dair bir örnek vermek gerekirse bir cankurtaranın
denizde boğulan bir kişiye müdahalesine kadar geçen zihinsel süreçleri ele alınabilir.
Deniz kıyısında görev başında bulunan bir cankurtaran denizde boğulan bir kişinin
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bağırma sesini işitir (uyaran) ve o yöne doğru kafasını çevirir (algılama ve dikkat).
Bağırma sesinin yüksekliği ve sesin karakteri cankurtaranın zihninde kendi işi ile ilgili
zihinsel temsilleri ve buna yönelik hafızasında yer alan verileri aktive ederek, o anda
cankurtaranın bağıran kişinin tehlikede olduğunu anlamasını ve o kişiyi kurtarmaya
yönelmesini sağlar (eyleme geçme). Denize doğru koşarken en kısa sürede boğulan
kişiye nasıl ulaşabileceğine dair bir plan yapan cankurtaran en verimli olacağını
düşündüğü rotayı seçer ve denize atlar (karar verme). Görece basit bir örnek olarak,
acil bir durum için harekete geçme esnasında bile ne kadar çok zihinsel sürecin bir
arada işlediği ve bir yandan da insan psikolojisine bilişsel perspektiften bakıldığında
bireyin zihinsel süreçlerinin ne kadar detaylı bir şekilde incelenebileceği
gözlemlenebilir.
Müziğe yönelik psikolojik süreçleri inceleyen bu çalışma, ağırlıklı olarak bilişsel
yaklaşımı benimsemiştir. Müziğe yönelik psikolojik süreçler bilişsel psikoloji
perspektifinden incelendiğinde ele alınan konuların başlıcaları şunlardır: Müziğin
işitsel olarak algılanması ve zihindeki temsilleri, müzik performansı sırasında
gerçekleşen zihinsel süreçler, bilişsel gelişim ve paralelinde müzikal gelişim,
yaratıcılık, beste yapma ve doğaçlama sırasında ve öncesindeki zihinsel süreçler,
müziğe yönelik duygulanımlar, enstrüman öğrenme sürecindeki bilişsel süreçler,
müzik ve dil ilişkisi, müziğe yönelik yapay zeka çalışmalarında kullanılan bilişsel
modeller ve müziğe yönelik bilişsel süreçlerin sinirbilimsel incelemeleri olarak
sıralanabilir.
Son olarak, literatür tartışmasından önce müzik psikolojisinin tarihinden kısaca
bahsetmek de alanın çerçevesinin daha rahat çizilmesine yardımcı olabilir. Müzik
psikolojisine dair bilinen ilk çalışmaların, M.Ö. 600-400 yılları arasında Pisagor ve
Pisagor’u takiben Filolaos ve Arhitas gibi (Kaya, 2009) düşünürlerin, ses aralıklarının
aritmetik oranlarını hesapladıkları çalışmalar olduğu söylenebilir (Crocker, 1963).
Müziğin, ses aralıklarının oranlarıyla açıklanabileceği düşüncesi Rönesans dönemine
kadar sürmekle birlikte, bu düşünce Galileo Galilei’nin babası olan Vincenzo Galilei
(1520-1591) tarafından sarsılmıştır (Deutsch, 1984, s. 159). Galilei, müziğin, seslerin
arasındaki oran hesaplamalarının sadece sese dair tüm değişkenler sabit tutulduğunda
incelenebileceğini ve sabit tutulup oranlar doğru hesaplansa bile bunun müziği
anlamak için yeterli olmayacağını belirtmiştir.
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19.yy’a gelindiğinde ise Hermann von Helmholtz’un çalışmalarıyla müzik psikolojisi
alanında yeni bir kapı açılmıştır. Helmholtz, müziğin, sadece sesin kendisine değil,
aynı zamanda sesi dinleyen bireyin o sesi zihninde işleme süreçlerine odaklanarak
anlaşılabileceğini belirtir (Deutsch, 1984, s. 160). Dolayısıyla, Helmholtz, ses
perdelerinin ve belirli seslerin kombinasyonlarının algısı üzerine çalışmalar
yürütmüştür. Helmholtz’un çalışmaları günümüzde hala algı üzerine önemli bir
kaynak olarak kabul edilmektedir. 20.yy’da ise Carl Emil Seashore’un (1919) müzikal
yetenek üzerine çalışmaya yürüttüğü çalışmalarla, 1960’lardan itibaren bilişsel bilimin
yükselmesiyle ve etnomüzikoloji alanının, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Batı
odaklı bir müzikoloji yerine her müziği kendi kültürü içinde anlamayı savunan
yaklaşımının (Pegg ve diğ., 2001) müzik psikolojisine de yansımasıyla birlikte;
nöromüzikoloji, müzik psikolojisinde kültürel farklılıklar, müziğe yönelik zihinsel
süreçlerin incelenmesi, müziğe yönelik eğitim psikolojisi gibi pek çok farklı alan
günümüzde müzik psikolojisi alanına dahil olmuştur.
1.2 Literatür Tartışması
Müzik psikolojisi ve müzik psikolojisinin bilişsel yaklaşımla incelenmesi üzerine
Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında, müzik psikolojisinin pek çok alt alanına
değinen makale ve tez çalışması bulunduğu görülebilir. Müzik psikolojisi üzerine
yapılan çalışmaları araştırmak adına Yükseköğretim Kurulunun Ulusal tez merkezinde
“müzik psikolojisi”, “müzik ve beyin”, “müzik ve biliş”, “müzik ve psikoloji”, “music
and psychology”, “music and cognition” gibi bu çalışmanın konusunu kapsayacak
birçok İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeyle tarama yapılmıştır. Buna ek olarak,
Google Scholar, Dergipark, İTÜ kütüphane veri tabanı ve Türkiye’de öne çıkan belirli
kitabevlerinin listelerinde de aynı anahtar kelimelerle tarama yapılmıştır.
Her bir başlık altındaki konu başlıkları çok çeşitli olsa da genel olarak müzik
psikolojisi alanında öne çıkan konular müziğe yönelik duygular (Köksoy, 2009;
Hoşcan, 2012; Erdal, 2015; Canyakan, 2017; Hoşcan, 2019; Kurtaran, 2019), EEG ve
fMRI beyin görüntüleme teknikleriyle müziğe yönelik psikolojik süreçlerin
incelenmesi (Karşıcı ve Kutluk, 2007; Ayata, 2008; Bozkır, 2009; Kebapçılar, 2009;
Çallı, 2011; Sadreddini ve diğ., 2014), müzik eğitiminde eğitim psikolojisi (Şendurur
ve Barış, 2002; Uluçay, 2012; Yıldız ve Karakelle, 2017; Özmenteş ve Adızel, 2017)
olarak gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın teorik çerçevesine en yakın olan müzik
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psikolojisinin bilişsel yaklaşımla ele alındığı tez çalışmalarında ise yine müzik
eğitimine yönelik çalışmalar (Leblebicioğlu, 2009; Özbey, 2010; Yüzeroğlu, 2003;
İnci, 2019; Sakarya, 2020) ve algı (Mungan ve diğ., 2017), dikkat (Soley ve SebastianGalles, 2015) ve bellek (Yeşil, 2014) gibi temel bilişsel süreçlere yönelik çalışmalar
öne çıkmaktadır.
Akademik literatürün dışında, Sena Gürşen Otacıoğlu’nun Müzik Psikolojisi I: Müzik
Psikolojisinin ABC’si (2008) kitabından söz etmek gerekir. Otacıoğlu, kitabında müzik
psikolojisi alanının genel çerçevesini çizerken, müzik performansına ve eğitimine
yönelik belirli çalışmaları sunmakta ve tartışmaktadır. Çalışmasının son bölümünde
ise bir müzik eğitmeni olarak öğrencilere ve öğretmenlere müzik eğitimi üzerine
önerilerini sunmaktadır. Otacıoğlu’nun çalışması, müzik psikolojisinin genel hatlarını
ele alan Türkiye’deki ilk yayın olması sebebiyle önemlidir fakat çalışmada belirli
problemler olduğunu da belirtmek gerekir. Otacıoğlu, çalışmada gerek kendi
yorumlarında gerekse diğer çalışmaların aktarılmasında müzik dinleyicisine ve
müzisyenlere yönelik kanıta dayanmayan, taraflı ve hatta bazı noktalarda belirli bir
hiyerarşiyi işaret eden ifadeler kullanılmıştır. Örneğin, büyük bestecilerin, orkestra
şeflerinin ve yorumcuların kendi çalışmalarını Otacıoğlu’nun ifadesiyle “yüksek
entelektüel düzeye” taşıyabilecek her türlü zihinsel beceriye sahip olduğunu ve bu
kişilerin durmaksızın düşünce güçlerini kullanabildiğini ifade etmesi gibi (Otacıoğlu,
2008, s. 49) veya müziğin “gerçek doğasını” bilen ve “akıllı” şekilde bunu düşünen
müzisyenlerin, bunları bilmeyenlere göre müzikten daha fazla haz duyduğunu belirten
bir çalışmayı desteklemesi gibi (Otacıoğlu, 2008, s. 36) ifadeler çalışmayı problemli
kılmaktadır. Bu tarz ifadeler, müziğin gerçek doğasının ne olduğuna veya müziğin
gerçek doğasının var olup olmadığına, yüksek entelektüel düzeyin hangi anlama
geldiğine, müzik alanında yetkin birinin tüm zihinsel güçlere sahip olup olmadığı ve
böyle bir güç tanımı varsa bu zihinsel güçlerin temel olarak neler olduğuna ve bunların
insan zihninde nasıl işlediğine yönelik soruları akla getirmektedir.
Bu tez çalışmasının, Otacıoğlu’nun çalışmasından farklılaştığı noktalardan ilki öznel
ifadelerden mümkün oldukça kaçınılmasıdır. İkinci olarak, bu çalışmada Türkiye’de
yürütülen çalışmalara yer verilmesi ve çalışma kapsamında Türkiye’de bir çalışma
yürütülerek kültürel farklılıklara dair bir bakış sunulmasıdır. Üçüncüsü, müzik
psikolojisi kapsamında ele aldığı konular açısından farklılıklar taşımasıdır, fakat bu
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olumsuz bir durum olmak zorunda değildir. Aksine, müzik psikolojisinin ne denli
geniş bir alan olduğunu göstermektedir.
Bilişsel perspektiften müzik psikolojisini ele alacak olan bu çalışmada incelenecek
olası pek çok alt alan bulunmasına rağmen müzik algısı, gelişimsel müzik psikolojisi,
müzik ve duygu, yaratıcılık ve doğaçlama konuları temel olarak belirlenmiştir ve
gelişimsel müzik psikolojisi bölümünde ele alınan konular paralelinde, enstrüman
çalan kişilerin müzikal gelişim süreçlerini inceleyen bir çalışma yürütülmüştür.
Çalışma kapsamında bu konular belirli bir amaçla seçilmiştir.
Çalışmaya müzik algısıyla başlanmasının sebebi, insan zihninde müziğe dair
psikolojik süreçlerin başlaması için öncelikle müziğin algılanma sürecinin
gerçekleşmesi gerekliliğindendir. Bu sebeple ilk bölümde, müziğin işitildiği andan
itibaren işitsel verinin kulaktan beyine nasıl ulaştığına ve insanın bu işitsel veriyi
algılama sürecinde nelerin gerçekleştiğine değinilecektir.
İkinci bölümün gelişimsel müzik psikolojisine ayrılmasının başlıca sebebi, doğum
öncesinden yetişkinliğe değin müzikal öğelerin ne şekilde deneyimlendiğine açıklık
kazandırmaktır. Özetle, insanın yetişkin yaşamında müziği tecrübe ettiği haline gelene
kadar olan gelişimsel süreçlerin psikolojik boyutu incelenecektir. Müzikal gelişimin
psikolojik boyutunu bilişsel perspektiften inceleyen çalışmalara ek olarak, müzik
eğitiminde ve müzikal gelişimde ailenin, öğretmenin ve motivasyonun rolüne dair
konular da ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde tez kapsamında yürütülen, enstrüman çalan bireylerin müzikal
gelişim süreçlerinde, aile öğretmen ve motivasyon faktörlerinin etkilerinin nitel veri
analizi yöntemiyle incelendiği çalışma sunulmuştur. Nitel veri analizi, yürütülen
çalışmada elde edilen verilerin önce ana kategorilere daha sonrasında ise alt
kategorilere ayrılmasıyla gerçekleşir (Dey, 1993). Oluşturulan bu ana kategori ve alt
kategorilerin her birinin birbiri ile ilişkisi incelenir ve son olarak bu ilişkilerden elde
edilen sonuçlar sunulur. Bu çalışmada ana kategoriler, bireyin müzikal gelişiminde
etkisi olduğu düşünülen çevresel faktörler olan aile, öğretmen ve motivasyon olarak
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, çalışmaya yönelik teorik altyapının bir önceki bölümde
oluşturulduğunu fakat tamamen önceki bölümde sunulan çalışmalara bağlı olmadığını
da belirtmek gerekir. Gelişimsel müzik psikolojisi bölümünde ele alınan çalışmaların
ve teorilerin büyük bir çoğunluğu Batı ülkelerinde veya Batı toplumları baz alınarak
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yazılmıştır. Tez kapsamında yürütülen bu çalışma aile, öğretmen ve motivasyon
faktörlerini açıklarken, gelişimsel müzik psikolojisi bölümünde sunulan çalışmaları
göz önünde bulundurmakla birlikte Türkiye’deki kültürel, sosyal ve eğitime dair
faktörleri de çalışmaya dahil etmiştir. Nitekim, çalışma kapsamında yapılan
görüşmelerde katılımcıların kendileri de görüşmenin akışında kendilerini etkileyen
kültürel faktörlere değinmişlerdir. Nitel veri analizinde bu faktörler sunulmuştur.
Sosyal ve kültürel farklılıklara yönelik öğeler sadece tez kapsamında yürütülen
çalışmada değil, kavram ve tartışmaların aktarıldığı diğer bölümlerde de yer
almaktadır. Aktarılan çalışmaların veya teorilerin belirli bir kültürel yapıya vurgu
yaptığı düşünüldüğünde, bu çalışmaların Türkiye’nin kültürel bağlamında ve Türk
müziğinde nasıl yorumlanabileceği tartışılmıştır veya örnekler sunulmuştur.
Gelişimsel müzik psikolojisini ele alan çalışmalardan sonra dördüncü bölümde,
müziğe yönelik duygusal tepkiler incelenmiştir. Bu konunun tercih edilmesinin sebebi,
duyguların toplumda müzikle belki de en çok eşleştirilen psikolojik süreç olması ve
Türkiye’de müziğe yönelik duygusal tepkilere dair pek çok araştırma ve lisansüstü tez
bulunmasının, bu konunun akademik olarak müzik psikolojisi alanında en çok ilgi
duyulan konulardan biri olduğuna işaret etmesidir1. Bu sebeple, konunun çerçevesinin
daha net bir şekilde belirlenmesinin ve konuyla ilgili temel çalışmaların sunulmasının
akademik olarak katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Duyguların müzik psikolojisi
kapsamında sunulan incelemesinde, duyguların bilişsel psikolojik çerçevede
tanımlanmasının ve temel mekanizmalarının açıklanmasının ardından hissedilen ve
algılanan duygu farklı açıklanmış ve bu farkların incelendiği çalışmalara yer
verilmiştir.
Son olarak, beşinci bölümde yaratıcılık ve doğaçlama kavramları ele alınmıştır. Bu
konuların tercih edilme sebebi bireyin zihnindeki akışın bilişsel boyutunun gerek
müziğin üretiminde (yaratıcılık) gerekse müzik performansı sırasında (doğaçlama)
nasıl işlediğine ve bunların arka planına dair ışık tutmaktır. Yaratıcılık da doğaçlama
da çoğu zaman spontane (kendiliğinden) ve anlık bir “aydınlanmanın” ürünü olarak
benimsenmektedir. Fakat müzik de dahil olmak üzere pek çok farklı disiplinde (bilim,
edebiyat, görsel sanatlar gibi) yaratıcılık da doğaçlama da spontane karakterinin yanı
sıra uzun süreli bir çalışmanın veya düşünsel altyapının ürünüdür. Dolayısıyla,
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Bahsedilen çalışmaların bir kısmına dördüncü bölümde yer verilmiştir.
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yaratıcılık ve doğaçlama süreçleri uzun süreli bir bilişsel bütün olarak ele alınmalıdır.
Buradan yola çıkarak, beşinci bölümde yaratıcı sürecin nasıl gerçekleştiğine dair
yaklaşımlar ele alınmış ve yaratıcılığın hangi bilişsel süreçlerle ilişkili olduğuna ayrıca
değinilmiştir. Buna ek olarak doğaçlama bölümünde, doğaçlamanın belirli bir müzikal
temele ve pratiğe dayanan karakterine özellikle değinilmiştir ve buna paralel olarak
Türk müziğinde taksim kavramı tartışılmıştır. Bilişsel anlamda problem çözme
kapsamında ele alınan doğaçlama sürecine de ayrıca yer verilerek doğaçlamanın
yaratıcılıkla olan ilişkisi aydınlatılmaya çalışılmıştır.
1.3 Müzik Algısı
Algı, en genel tanımıyla, dışarıdan gelen uyaranların beyinde işlenmesi ve bu
uyarandan bir anlam çıkarılmasıdır. Tanımından da anlaşılacağı üzere algı, her birey
için farklı ve biricik bir süreçtir. Müzik algısından söz etmeden önce algılama ve
duyumsama farkını açıklamak önemlidir. Duyumsama (sensation) insan vücudunun
dışındaki dünyadan gelen enerjinin (ışık, ses vs.) vücuttaki ilk tespitine işaret eder.
Algılama (perception) ise dışarıdan gelen ve tespiti yapılan bu enerjinin
yorumlanmasıdır (Solso ve diğ., 2008, ss. 72-73). Buradan yola çıkarak,
duyumsamanın fiziksel bir süreci işaret ettiği, algılamanın ise fiziksel sürecin yanı sıra
psikolojik süreçleri de içerdiği belirtilebilir. Dolayısıyla, müzik psikolojisini ele alan
bu çalışmada duyumsamadan çok algılama mekanizmalarına ağırlık verilmiştir.
Müziğin algılanma süreci tek yönlü ve lineer olan bir süreçten ziyade, pek çok farklı
fiziksel, psikolojik ve nöral sürecin devreye girdiği karmaşık bir süreçtir. İlerleyen
bölümlerde, müziğin öne çıkan unsurlarından olan perde, melodi ve ritim algısına dair
çalışmalar ve teoriler sunularak müzik algısı bir bütün olarak ele alınmaya
çalışılacaktır. Fakat öncesinde, algılama süreçlerine değinirken bilinmesi gerekli olan,
insan kulağı ve beyninde işitme ile ilgili temel sistemlere dair kısa bir açıklamaya yer
verilecektir.
1.3.1 İşitme sistemi
İşitme sistemi genel olarak kulak, beynin işitme ile ilgili bölümleri ve bunlara bağlı
olan nöral yollardan meydana gelir. İşitme sisteminin bir bölümü kulağa gelen sesi
kuvvetlendirip (amplifiye edip) reseptörlere taşımakla görevliyken diğer sistem ise
sesi nöral dürtülere dönüştürmekle görevlidir.
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Kulak, dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ana bölümden meydana gelir (Şekil 1.1).
Dış kulak, kulak kepçesi ve işitme kanalından oluşur. Kulak kepçesi, kıvrımlı yapısıyla
dışarıdan gelen sesleri akustik olarak olabilecek en verimli şekilde işitme kanalına
yönlendirmekle yükümlüdür. Kulak kepçesinden giren ses titreşimleri, uzunluğu
yaklaşık olarak 3 cm olan işitme kanalı boyunca ilerleyip dış kulak ve orta kulağı
ayıran kulak zarına varır ve sonrasında kulak zarı, işitme kanalı boyunca ilerleyen ses
titreşimlerini orta kulağa yönlendirir (Zeren, 2014, s. 103).
Orta kulak üç adet birbirine bağlantılı kemik zincirinden oluşur. Bunlar çekiç, örs ve
üzengi kemikleridir. Bu kemiklerin temel görevi, kulak zarından alınan titreşimleri iç
kulağa doğru, iç kulaktaki hassas sinir hücrelerine zarar vermeyecek şekilde
yönlendirmek ve ses titreşimlerini kuvvetlendirmektir. İç kulağa giden ilk yol ise oval
pencere adı verilen yapıdır. Oval pencere orta kulaktan gelen titreşimle
hareketlendiğinde iç kulağın bir parçası ve halka şeklinde bir kemik olan salyangoza
(koklea) ulaşır (Zeren, 2014, ss. 103-105). Salyangozun içinde birbirinden zarlarla
ayrılmış ve içi sıvı dolu olan üç adet yapı bulunmaktadır. Bu zarlardan birisi olan bazal
zar, corti organındaki iç ve dış kıl hücreleri adı verilen yapıları destekler. Sonuç olarak,
oval pencereden çıkan ve salyangozun basıncını değiştiren ses titreşimlerinin bir
sonraki adımı bazal zarın titreştirilmesi, bu titreşimle birlikte kıl hücrelerinin
kıvrılması ve en nihayetinde bu titreşimlerin elektriksel impulsa (itkiye)
dönüştürülmesidir. Kıl hücrelerinin kıvrılmasının ardından dönüşen elektriksel itki,
VIII. kafatası sinirinde (vestibulo-cochlearis) bir aksiyon potansiyeline2 yol açar. Bu
aşamadan sonra işitme, sinir sistemine aktarılır (Smith ve diğ., 2014).

Şekil 1.1 : Dış, orta ve iç kulak (Özdek, 2021).

Aksiyon potansiyeli: Beyin hücresinin (nöronun) içinde elektriksel artış yaşanması ve yükselen
voltaj sonucu hücrenin uyarılması (Taner, 2017, s. 3).
2
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VIII. kafatası siniri salyangozdan çıkıp beyinde pons adı verilen yapıda son bulur.
Ponsta bulunan koklear çekirdekten (nucleus-cochlearis) sonra (Şirin ve diğ., 2020)
olivaris superior, inferior colliculus ve thalamus ile bağlantı kurulur ve en sonunda
nöral veri işitsel kortekse ulaşır (Taner, 2017, s. 223). Taner’in belirttiğine göre (2017),
bu aşamalarda olivaris superior, iki kulaktan gelen seslerin zaman ve titreşim genliği
(amplitüd) farkını çözümlerken, inferior colliculus bazı ses frekanslarının
diğerlerinden daha net duyulması ve dolayısıyla bazı ses frekanslarının inhibe
edilmesi, bir diğer deyişle filtrelenmesi görevini üstlenir (Şekil 1.2). Thalamus ise
koku duyusu haricinde, duyularla ilgili tüm verilerin serebral kortekse ulaşmadan önce
modifiye ve entegre edilmesini sağlar. Nöral veri, serebral korteksin birincil işitme
alanına ulaştığında ise kortekste ses frekansları yüksekliğine göre analiz edilir ve
karmaşık sesler bileşenlerine ayrılır.

Şekil 1.2 : Beyinde işitme ile ilgili bölümler (Akyol, 2019).
1.3.2 Perde algısı
Perde için müziğin en önemli öğelerinden birisi demek yanlış olmayacaktır. Aynı anda
çeşitli ses perdelerinin bir arada icra edilmesiyle oluşan armoni Batı müziğinin; ses
perdelerinin birbiri ardına icra edilmesiyle oluşan melodi ise hem Batı müziğinin hem
de makamsal müziğin3 temel özelliklerindendir (Oxenham, 2013, s. 9). Perde algısı
çalışmalarında yer (place) ve zamansal (temporal) perde algısı teorileri olmak üzere
iki temel yaklaşım bulunmaktadır.

3

İtalik yazılan bölüm yazar tarafından eklenmiştir.
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Perde algısının yer teorisi, kulağa gelen sesin farklı frekans bileşenlerinin, iç kulaktaki
bazal zarda farklı pozisyonları ve yerleri uyarması olarak tanımlanabilir. Yer teorisine
göre, belirli frekansların bazal zarda belirli bölgeleri uyarmasıyla birlikte, bu
bölgelerde nöral ateşleme4 gerçekleşmesi sonucunda bu frekansların bileşenleri beyne
aktarılır (Howard ve Angus, 2009, s. 133). Dolayısıyla, yer teorisine göre, bazal zarda
yer alan belirli bölgelerin belirli bir perde algısına yol açtığı belirtilebilir. Fakat
bununla birlikte, yer teorisi perde algısını tam olarak açıklamakta yetersiz kalmaktadır.
Örneğin, 50 hertzin altındaki ses frekanslarında bazal zarın tüm bölümleri neredeyse
aynı şekilde titreşir ve aynı şekilde titreşen bu bölümler eşit olarak harekete geçer
(Smith ve diğ., 2014, s. 131). Dolayısıyla, yer teorisine göre 50 hertzin altındaki ses
frekanslarının, bazal zarda özel olarak titreştirdiği bir bölüm bulunmadığı için ayırt
edilemiyor olması gerekir. Fakat beş telli bir bas gitar düşünüldüğünde, en kalın olan
boş teldeki si notası (~30 Hz) ile bir alt boş telde bulunan mi notasını (~40 Hz) pek
çok kişi rahatlıkla ayırt edebilmektedir.
Zamansal perde algısı teorisi ise, perde algısının, dışardan gelen sesle bazal zarın
titreşmesine tepki olarak corti organının nöral ateşleme süresine bağlı olduğunu iddia
eder (Howard ve Angus, 2009, s. 142). Daha açık bir şekilde belirtmek gerekirse, perde
algısı, kulağa giren ses frekansının belirli bir süre içerisinde kaç kere nöral ateşlemeye
sebep olduğuyla alakalıdır. Örneğin, ilk defa 1886’da İngiliz fizikçi Lord Rutherford
tarafından ileri sürüldüğüne göre, 1000 hertzlik bir ton, bazal zarın da saniyede 1000
kere titreşmesi ile sonuçlanır ve bu da işitsel sinirdeki sinir liflerinin saniyede 1000
kere sinyal göndermesine sebep olur; en nihayetinde, bu da özel bir perde algısı ile
sonuçlanır (Smith ve diğ., 2014, s. 130). Zamansal perde algısı teorisindeki sorun,
insan kulağındaki sinir liflerinin ses dalgalarını izleyebilme kapasitesinin 4-5kHz’de
bozulmaya başlaması ve bu teorinin 4kHz (Smith vd, 2014, s. 131) veya 5kHz
(Howard ve Angus, 2009, s. 146) sonrasındaki perde algısının ne şekilde
gerçekleştiğini açıklayamamasıdır. En genel aralığıyla 15Hz-20Khz arasındaki sesleri
duyabilen insan kulağı (Zeren, 2014, s. 102), 4-5kHz sonrasını başka bir şekilde
kodlayabiliyor olmalıdır.
Görüldüğü üzere ne zamansal perde algısı teorisi ne de perde algısının yer teorisi perde
algısını tamamen açıklamakta yeterli değildir. Bu sebeple, günümüzde bu iki teoriyi

4

Aksiyon potansiyeli gerçekleştirerek ilgili beyin hücrelerinin uyarılması.
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bir arada karşılaştırmalı şekilde tartışan teoriler ve çalışmalar (Moore, 2012; McKay
ve Dermott, 2000; Zeng, 2002) ön plana çıkmaktadır.
1.3.3 Melodi algısı
Melodi, en genel tanımıyla, ses perdelerini ve müzikal zamanı barındıran, evrensel
fakat kültürel olanla ilişkisi bulunan, insana ait bir fenomendir (Ringer, 2001). Bu
noktada hayvanlara ait belirli seslerin veya ses kalıplarının da melodi olarak
tanımlanabileceği düşünülebilir. Fakat insanın melodi tanımında daima kültürel olanın
yer almasından ve insanların hayvanlara kıyasla melodi olgusuna dair tecrübe ve
anlam dünyalarının farklı olmasından dolayı bu çalışma kapsamında sadece insanlara
ait melodi algısından bahsedilecektir.
Belirli seslerin art arda dizilimi melodiyi oluşturuyorsa, bu ses dizilimlerinin, işiten
insan tarafından sınıflandırılıp belirli bir düzen içinde algılanması Gestalt teorisi ile
açıklık kazanabilir. Gestalt teorisyenlerine5 göre, dışarıdan gelen tüm uyaranlar, kişide
tüm duyumsanan şeylerin toplamından daha da öteye giden bir izlenim yaratır ve bu
örüntü organizasyonu (pattern organization) adı verilen bir süreçle gerçekleşir (Solso
ve diğ., 2008, s. 119). Öncelikli olarak görsel uyaranların organizasyonları üzerine
çalışan Gestalt teorisyenleri, görsel algının Prägnanz adı verilen ve temelde algısal
organizasyonun basit ve simetrik bir forma uyduğunu vurgulayan bir ilkeye bağlı
olduğunu belirtirler (Tan ve diğ., 2010, s. 78). Bu ilkenin alt ilkeleri ise yakınlık,
benzerlik, tamamlama ve devamlılıktır ve bu ilkeler sadece görsel algıya değil, işitsel
algıya da uyarlanabilir.
1.3.3.1 Yakınlık ilkesi
Yakınlık ilkesine göre, birbirine yakın mesafede duran öğeler bir grup halinde
algılanmaya yatkındırlar. Örneğin şekil 1.3’te bulunan daireler birbirine yakın
mesafede durduklarından dolayı birbirinden ayrı değil de dairelerin oluşturduğu bir
bütün olarak algılanır (Kim, 2020).
Yakınlık ilkesi, bir seri halinde sıralanan seslerin, birbiri ardına gelen alakasız ve
arasında bağlantı kurulamayan ayrı sesler bütünü yerine bu seslerin nasıl melodik bir

Max Wertheimer’ın (1880-1943) birinci dünya savaşından önce geliştirmeye başladığı Gestalt teorisi
daha sonraki yıllarda Kurt Koffka (1896-1941) ve Wölfgang Köhler (1887-1967) tarafından
genişletilmiştir (Tan ve diğ., 2010, s. 77).
5
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yapı olarak algılandığına açıklık getirir. Müzikte birbirine yakın olan öğeler bir grup
olarak algılanmaya daha yatkındırlar.

Şekil 1.3 : Yakınlık ilkesi (Kim, 2020).
Bu durumun kendini en belirgin olarak gösterdiği yerlerden biri, birbirinden farklı pek
çok kültürün müzik sistemlerinde ses dizilerini (gam) oluşturan aralıkların görece dar
aralıklardan oluşması ve bu ses dizilerinin görece dar bir ses perdesi alanında hareket
etmesidir (Tan ve diğ., 2010, ss. 78-79). Bu duruma müzik algısı ve işitsel illüzyonlar
üzerine derinlemesine çalışan Diana Deutsch’un (2013a, s. 254) ‘octave-scramble’ adı
verilen, Türkçe’ye karıştırılmış oktav olarak çevrilebilecek kavramı örnek olarak
verilebilir. Deutsch, yaptığı çalışmada katılımcılar tarafından çok tanınan “Yankee
Doodle” isimli parçanın kendisini, parçanın melodisinde yer alan seslerin farklı
oktavlarda çalınmış versiyonunu (karıştırılmış oktav versiyonu) ve hiçbir melodik öğe
bulundurmadan parçanın sadece “klik” sesiyle düzenlenmiş versiyonunu katılımcılara
dinletmiştir. Araştırma sonucunda katılımcılar karıştırılmış oktav versiyonunu,
melodik öğenin hiç olmadığı klik sesli versiyondan daha iyi anlayamamışlardır. Bu
çalışmadan da anlaşılacağı üzere yakınlık ilkesi müzikal olarak ihlal edildiğinde
melodinin içindeki sesler kopuk kopuk, dolayısıyla bütünlükten uzak ve uyumsuz
olarak algılanmaktadır.
1.3.3.2 Benzerlik ilkesi
Benzerlik ilkesine göre, birden fazla öğe bir arada bulunduğunda birbirine benzer olan
öğeler bir grup olarak algılanmaya daha yatkındır (Kim, 2020).

Şekil 1.4 : Benzerlik ilkesi (Kim, 2020).

13

Şekil 1.4’e bakıldığında, dairelerin birbirinden bağımsız daireler olarak görülmesi
yerine, gri ve beyaz daireler olarak gruplandırılması çok daha olasıdır. Benzerlik ilkesi
müzikal anlamda düşünülürse, birbirine benzer olan müzikal öğelerin bir bütün olarak
algılandığını belirtir. Buna enstrümanların sınıflandırılmasında nefesli, yaylı, vurmalı
gibi kategorilerin kullanılması, ister bir klasik müzik parçası ister bir rap şarkısı olsun,
tekrarlı seslerin ve belirli motiflerin parça içinde sürekli tekrarlanması örnek
verilebilir. Parçaların içinde birbirine benzer sesler ve motifler kullanıldığında, bu ses
ve motifler bir grup olarak algılanır ve uyumlu bir bütünün parçaları gibi duyulur (Tan
ve diğ., 2010, s. 80). Buna, Mozart’ın, asıl adı “Ah vous dirais-je Maman” olan ve
Türkiye’de “Twinkle Twinkle Little Star” veya “Yaşasın Okulumuz” adıyla bilinen
eseri örnek olarak verilebilir (Şekil 1.5).

Şekil 1.5 : Ah vous dirais-je Maman eserinin notaları (Köhler ve Rudhardt (Ed.),
2010).
Eser incelendiğinde, seslerin büyük çoğunluğunun ikişerli gruplar halinde tekrar ettiği
ve parçada ilk sekiz ve son sekiz ölçüde bulunan temanın da kendini tekrar ettiği
gözlemlenebilir. Parçada 1. portede bulunan ilk ölçü tek başına müzikal bir bütünlük
ifade etmese de 1. Portedeki röpriz işaretine gelindiğinde, tekrarlı seslerin
kullanılmasıyla bütünlüklü bir melodinin oluştuğu gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra,
parçadaki notaların birbirine yakın aralıklarla yazılmış olması da yakınlık ilkesini
destekler niteliktedir. Sesler ve motifler tekrarlı bir şekilde yazılmış fakat pek çok
farklı oktavda bulunuyor olsaydı, benzerlik ilkesine uymasına rağmen yakınlık
ilkesine uymadığı için bu parça bir bütün halinde duyulamayacaktı.
1.3.3.3 Tamamlama ilkesi
Tamamlama

ilkesine

göre,

belirli

öğelerden

oluşan

bir

örüntü

henüz

tamamlanmamışsa o örüntüde tamamlanmamış boşlukları doldurmaya eğilim

14

gösterilir ve boşluklar algısal olarak doldurulduktan sonra öğelerin bir bütün olarak
algılanması gerçekleşir (Kim, 2020). Şekil 1.6’ya bakıldığında ortada beyaz bir boşluk
yerine bir adet üçgen görülmektedir. Dairelerden arta kalan boşluğu insan algısı
tamamlar ve onu anlamlandırabileceği bir şekil olarak yorumlar.

Şekil 1.6 : Tamamlama ilkesi (Kim, 2020).
Müzik açısından düşünüldüğünde kadans kavramı belki de bu durum için en iyi örneği
oluşturur. Kadans, bir müzikal motifi/temayı ya da eserin kendisini sonlandırırken
çözülme ve bitiş hissiyatını verebilmek amacıyla kullanılan melodik veya armonik
düzenlemelerdir. Örneğin, bitiş hissini en belirgin şekilde veren ve bu sebeple tonal
parçalarda sıklıkla kullanılan tam kadans (tam otantik kadans, mükemmel kadans da
denilmektedir) parçada hem V (dominant) hem de I. (tonik) seslerin akorlarının kök
halinde bulunmasıyla ve I. akorunun en üst partisinde akorun temel sesinin bulunması
şartı ile V-I akorlarının çalınması sonucunda gerçekleşir (Usman, 2017). Birbirinden
bağımsız seslerin insan zihninde bitişi gösteren bir müzikal yapı olarak birleştirilmesi
tamamlama ilkesine işarettir.
1.3.3.4 Devamlılık ilkesi
Devamlılık ilkesine göre, birbirini belirli bir yönde takip eden öğeler birbiriyle
bağlantılıymış gibi algılanır (Kim, 2020). Şekil 1.7’ye bakan neredeyse herkes,
devamlılık ilkesi sebebiyle burada iki ayrı çizgi değil de bir artı işareti gördüğünü
belirtecektir.

Şekil 1.7 : Devamlılık ilkesi (Kim, 2020).
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Devamlılık ilkesi işitsel algıya uyarlandığında, birbirine benzer olan seslerin aynı,
birbirinden farklı olan seslerin farklı kaynaklardan geldiğinin düşünülmesine; belirli
bir ses dizilimindeki seslerin frekansının “düzgün” bir şekilde değişmesi sesin aynı
kaynaktan geliyor gibi algılanmasına, birdenbire gerçekleşen frekans değişikliklerinde
ise ses kaynağının değiştiğinin düşünülmesine sebep olması gibi durumları
açıklayabilir (Deutsch, 2013b, s. 184).
1.3.3.5 Gestalt teorisine yönelik eleştiriler
Gestalt teorisine yönelik en öne çıkan eleştiri, algının kültürel ve çevresel faktörlere
bağlı olarak değişiklik gösterebileceği ve dolayısıyla kültürel ve çevresel faktörlerden
her birey ayrı ayrı etkileneceği için Gestalt ilkelerinin her kişide aynı şekilde tecrübe
edilemeyeceğidir ve müziğe ait olan ses perdeleri, ritmik kalıplar, kullanılan ses
aralıkları gibi pek çok öğe kültürden kültüre ciddi farklılıklar göstermektedir.
Günümüzde internet teknolojisiyle birlikte artık neredeyse her kültürden müziğe
erişim sağlanabiliyor olsa da bireyler doğdukları ve büyüdükleri kültürün müzikal
altyapısına daha fazla maruz kalmakta ve müzik algısı da bundan bağımsız bir şekilde
düşünülememektedir.
Psikolojide en temel tartışmalardan biri olarak süregelen insan psikolojisinin genetiğe
mi yoksa çevresel faktörlere mi bağlı olduğu, sadece burada bahsedilen müzik algısı
üzerine değil, kişilikten ruh sağlığı bozukluklarına kadar pek çok konuda hala
tartışılmaktadır. Güncel yaklaşımların büyük bir çoğunluğu hem genetik özelliklerin
hem de çevresel faktörlerin insan psikolojisini etkilediğini belirtmekte ve genetik ile
çevresel faktörlerin birbirlerini etkileme dinamiklerini araştırmaktadır.
Melodi ve bir sonraki bölümde bahsedilecek olan ritim algısı konusunda genetik ve
çevre tartışmasına, Seejärvi ve diğ. (2015) yürüttüğü bir çalışma örnek olarak
verilebilir. Seesjärvi ve diğ. 384 genç yetişkin ikiz kardeşin (69 tek yumurta ikizi
kardeş, 44 çift yumurta ikizi kardeş; 70 tek yumurta ikizi ve 88 çift yumurta ikizi olan
kişi ise tek başına deneye katılmıştır) melodi ve ritim algısını ölçmüştür. İkiz
kardeşlerin bu çalışmada tercih edilme sebebi ise genetik faktörlerin aynı olduğu bir
koşulda çevresel faktörlerin etkilerinin daha doğru şekilde gözlemlenebilmesidir.
Çalışma sonucunda, ses perdelerini ayırt etme yetisinin (pitch discrimination) genetik
faktörlere bağlı olduğu, müzikal ton ve zaman algısının ise çevresel faktörlerden
etkilendiği bulunmuştur. Bunun yanı sıra, bir parçanın bulunduğu ton veya ritmin

16

dışına çıktığının algılanmasının ise yüksek oranda çevresel faktörlere veya düşük
oranda genetik faktörlere bağlı olduğu bulunmuştur. Bu örnekten de görüleceği üzere,
tek başına genetik veya çevresel faktörler insan algısını açıklamakta yeterli değildir ve
bu sebeple, algı üzerine çalışılırken bu iki boyutun da göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
1.3.4 Müzikal zaman algısı
Müzikal zaman algısına dair güncel çalışmalarda temel iki yaklaşım söz konusudur.
Bunlar, saat sayacı modeli (clock-counter model) ve kenetlenme (entrainment)
yaklaşımıdır. Saat sayacı modeli, insanların zamanı sayan içsel bir saati olduğunu ve
dışarıdan gelen işitsel/ritme dayalı verileri bu içsel saate göre kodladıklarını öne sürer.
Kodlamanın sonucunda ise gelen verinin istatistiksel bir hesaplaması yapılır ve sonuç
olarak geçen zamana dair ölçüm gerçekleşir. Fakat bu noktada kodlanacak olan
verinin, anlık işitsel atımlara bağlı olduğu ve önce kulağa, sonrasında beyne gelen
kompleks verinin içeriğinin çeşitliliği düşünüldüğünde, zaman zaman sayım hatası
olabileceği tahmin edilmektedir (Tan ve diğ., 2010, s. 105).
Kenetlenme teorisi ise müzikal zamanın kenetlenme adı verilen bir süreçle
gerçekleştiğini öne sürer. Kenetlenme süreci, dışardan gelen müziğin ritmine ait
örüntünün insan vücudundaki içsel ritim ile eşleşmesi sonucu oluşmaktadır. Bu
eşleşme alkış tutmada, enstrüman çalmada ve dans etmede kendini belirgin bir şekilde
göstermektedir. Güncel kenetlenme modelleri, vücutta bulunan ve çoklu ses frekansı
salınımını algılayan mekanizmaları, dışardan gelen ritmik öğelerle eşleştiren bir
sistemin bulunduğunu varsayar. Bu sayede, müzisyenler aynı anda gerçekleşen pek
çok müzikal olayı takip edebilir ve ritmin vücutta nasıl bir tepki yarattığını
hissettiklerinden dolayı, örneğin, rubato ile müziği icra ederek kendi müzikal
zamanlamalarını kendileri yaratabilirler. Bunun en ünlü örneklerinden birisi Frank
Sinatra’dır. Sinatra vuruşun gerisinde kalarak şarkıyı söyler ve bu performansına
“karizmatik” bir özellik katar. Öte yandan dünyaca ünlü rap sanatçısı Kendrick Lamar
vuruşların önünde şarkısını söyleyerek parçaya olduğundan daha hızlı/aceleci bir
karakter katar (Levitin ve diğ., 2018). Bunu başarabilmelerinin sebebi ise içsel ritimle
dışarıda üretilen ritmi birbirine eşleştirme sonucunda ritmik örüntünün üzerinde
oynamanın daha rahat hale gelmesidir. Sonuç olarak, kenetlenme sürecine dair bilinen,
bu sürecin genel zaman algısını desteklediği ve seçici dikkat süreçleriyle
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geliştirildiğidir. Fakat ritimle ilgili kenetlenmenin kişisel tecrübeyle ne şekilde
ilişkilendiğine, sabit vuruşlu bir ritmin veya ritmin karmaşıklığının nasıl algılandığına
ve ritmi tecrübe ettikten sonra ne şekilde haz alma duygusu oluştuğuna dair tartışmalar
sürmektedir (Cameron ve diğ., 2019).
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2. GELİŞİMSEL MÜZİK PSİKOLOJİSİ
Önceki bölümde kısaca değinilen müzik algısına dair daha derin bir bakış elde
edebilmek ve insan psikolojisinin müzikle olan etkileşimini daha kapsamlı şekilde
açıklayabilmek için öncelikli olarak, müzikal öğelerin doğum öncesi dönemden
yetişkinliğe kadar olan değişim ve ilerleme sürecini incelemek gerekir.
Gelişimsel psikoloji, hem fiziksel bir sürecin ürünü olan hem de sosyal bir varlık olan
insanı inceler. Fiziksel bir varlık olarak insan düşünüldüğünde, beyin ve beyinde yer
alan nöronların birbiri ile kurduğu sayısız bağlantı, sinir sistemi ve genetik yapı akla
gelmektedir. Sosyal bir varlık olarak düşünüldüğünde ise insan, doğduğu andan
itibaren her an çevresindeki diğer insanlarla etkileşim halinde olan ve insanlarla olan
etkileşimine göre şekillenen bir varlık olarak düşünülmektedir. Psikolojinin hemen
hemen her alt alanında olduğu gibi gelişim psikolojisinde de en temel tartışma
konularından birisi, insanın psikolojik gelişiminin fiziksel olana mı sosyal olana mı
bağlı olduğu veya hangi tarafın ağır bastığına yöneliktir. Buna doğa-çevre (naturenurture) tartışması adı verilmektedir. Doğa-çevre tartışması aslında kendi içinde üç
ayrı tartışmayı barındırmaktadır. Bunlardan ilki, bir diğer adıyla klasik yaklaşım,
karmaşık bir varlık olan insanı ve gelişimini, çoğunlukla genetik özellikleri ya da
çevresel/sosyal özellikleri vurgulayarak ortaya koyan ve doğa-çevre tartışmasında tek
boyutu baskın bir şekilde ele alan yaklaşımdır. İkinci yaklaşım, yeni yaklaşım, daha
bütüncül bir bakış sunarak hem fiziksel özellikleri hem de çevresel faktörleri bir arada
ele alır ve bunların birbirinden ayrı tutulamayacak iki alan olduğunu savunur. Diğer
bir deyişle, insanın genetik olarak sahip olduklarının sosyal çevre ile etkileşim halinde
olduğunu, sosyal olanın da zaman içinde genetik olanı etkilediğini savunur. Son olarak
üçüncü yaklaşım olan, vekalet (proxy) yaklaşımı ise, doğa-çevre tartışmasını, iki uçlu
bir süreç olarak tartışmak yerine, insan gelişimini açıklayan argümanların bir buluşma
noktası olarak ele alır. Dolayısıyla doğa-çevre tartışmasını merkeze koymak yerine,
direkt olarak insan gelişimi disiplinine odaklanır ve insan gelişimini araştırmanın
sebepleri-sonuçları ve amacını sorgular (Goldhaber, 2012, s. 4).
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Müzik psikolojisinin gelişimsel yönünü incelerken, doğa-çevre tartışmasında her iki
alanı birbiri ile iç içe geçmiş ve birbirine bağlı olarak incelemek doğru olacaktır. Belirli
yazılı/yazısız kurallar bütünü çerçevesinde, çoğunlukla ailesi ile ortak alanda yaşayan
ve bebeklikten yaşlılığa yaşamının her dönemini, akranları ve farklı yaştan bireylerle
geçiren

insanın

psikolojisi,

genetik

olarak

kodlanmış

davranışsal/fiziksel

özelliklerden, yaşamsal görevlerden, düşünme, duygulanım, karar verme gibi
işlemlerden sorumlu bir beyine ve sinir sistemine bağlıdır. Fakat bir psikoloğun insan
gelişimini incelerken, elbette bütün biyolojik, sinirbilimsel, genetik özelliklerle sosyal
boyutun, toplumdan aileye kadar tüm katmanlarını aynı anda ele alarak çalışma
yürütmesi, konu çeşitliliği açısından fazlaca kapsamlıdır ve ele alınsa bile çalışmanın
verimli olma ihtimali mümkün gözükmemektedir. Bu noktada, psikolog çalışmasını
yürütürken belirli bir gelişim döneminde (1-4 yaş arası gibi) gerçekleştirilen belirli bir
aktiviteyi, belirli bir kültürü göz önünde bulundurarak ele almaya çalışır (Sloboda,
1994, s. 240). Bu şekilde bir yaklaşımın, belirli bir yaş grubuna, belirli bir aktiviteye
ve belirli kültüre odaklandığı, dolayısıyla kapsamını daralttığı için bazı noktaları
gözden kaçırabileceği düşünülebilir. Fakat aynı zamanda, kapsamın daraltılmasıyla
elde edilecek verinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin daha sağlam bir temele
oturacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Evrensel olarak, yaşamlarının ilk yıllarında bebeklerin müziğe dair gelişimleri benzer
süreçlerden geçer. Nasıl ki dünyanın hiçbir yerinde 1 aylıkken koşmaya veya uzun
cümleler kurmaya başlayan bir bebek bulunmuyorsa ve bunların gerçekleşmesi için
bebeklerin birçok gelişimsel süreci tamamlaması gerekiyorsa, müziğe dair psikolojik
süreçlerin gelişmesi için de aynı durum geçerlidir. Belirli seslere reaksiyon gösterme,
tonal yapının veya melodinin algılanması ve bunların yeniden üretilmesi gibi pek çok
süreç, ilerleyen bölümlerde bahsedilecek olan belirli bir gelişimsel altyapıyı gerektirir.
Bu altyapı, yaşamın ilk dönemlerinde bebeklerde benzer süreçlerin tecrübe
edilmesiyle ve belirli bilişsel ve fiziksel becerilerin kazanılmasıyla gerçekleşir. Bu
kazanım ve tecrübelerin benzer olması durumu tartışmalı bir soru doğurur: “Doğuştan
yetenekli müzisyen kavramı bilimsel olarak ne kadar doğrudur?” veya “Deha olarak
kabul edilen müzisyenler bu dehaya doğuştan mı sahiptir?”
Lehmann ve diğ. (2007, s. 25-26) belirttiğine göre, müzikal yeteneğin doğuştan
(genetik/fiziksel olana vurgu) geldiğine dair savları yeniden düşünmek gerekir ve
doğuştan gelen bir müzikal yetenek olsa bile uygun çevresel koşullar olmadığında bu
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yeteneğin ortaya çıkmasının ve devamının mümkün olabilirliği tartışmalıdır. Bu
argümanları desteklemek için Lehmann ve diğ. (2007, ss. 25-26) konu ile ilgili yapılan
bilimsel araştırmaları incelerler ve konuyla ilgili beş kanıta ulaşırlar.
1. Her ne kadar yardıma muhtaç görünseler de gelişimini normal olarak sürdüren
tüm bebekler müzikal anlamda çok geniş bir kabiliyet ve yetenek gösterirler.
2. Bu yetenekler bebeklikten çocukluk dönemine kadar tipik bir ilerleme süreci
gösterir ve bu ilerleme süreci eğitim ve müzikal pratikten bağımsız olarak
gerçekleşir.
3. Ebeveynlerin

veya

bebeğin/çocuğun

bakımını

üstlenen

kişilerin

bebeklere/çocuklara sağladıkları ortam ve imkanlar müzikal yeteneğin gelişme
oranının yükselmesini önemli derecede etkilerler.
4. Müzik yeteneğine dair testlerin, çocuğun ilerleyen zamanlardaki müzikal
başarılarını tahmin etmesi çok zordur. Pek çok profesyonel müzisyen hayatının
erken zamanlarında “üstün” müzik yeteneğine dair bir işaret göstermez.
5. “Özel yetenek” olarak kabul edilen (örneğin, absolut kulak) yetenekler müzikal
gelişimde düşünüldüğünden daha az etkilidir. Düzenli aralıklarla ve disiplinli
şekilde yapılan müzikal pratik, uygun aile ortamı ve sosyal ortam absolut
kulağa göre müzikal yetenek konusunda daha etkilidir. Müzikal anlamda
yüksek başarı elde eden müzisyenlerin daha başarısız kabul edilebilecek
müzisyenlerle arasında genetik farklılık bulunduğuna dair yeterli kanıt
bulunmamaktadır.
Tüm bu argümanlar ne anlama gelmektedir? Öncelikle müzik eğitiminin veya müzikal
gelişimin sadece “özel yetenekli” olan kısıtlı bir kitleye hitap etmesi doğru bir fikir
değildir. Elbette ilerleyen yaşlarda bireylerin müziğe dair tecrübeleri, zevkleri,
yaşantıları ciddi oranda farklılaşmaktadır. Fakat bebekler ve çocuklarda farklılıktan
çok benzerlikler vurgulanmalıdır. Ciddi bir müzikal kapasiteyle doğan her bebek,
doğumundan itibaren ebeveynleri ve sosyal çevresi tarafından yeterli destek görürse
ve bunun yanı sıra müziğe dair içsel bir motivasyon ve pratik yapma disiplini
barındırıyorsa, “özel yetenekli ve “zengin” genetik mirasa sahip” olduğu düşünülen
ama sosyal anlamda desteklenmeyen bir çocuğa göre büyük ihtimalle müzikal
anlamda daha yetenekli olacaktır.
Her ne kadar normal müzikal gelişim düşünüldüğünde bilişsel/fiziksel benzerlikler
farklılıklardan çok daha fazla öne çıksa da belirli özel durumlarda dengeler tamamen
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değişmektedir. Bu özel durumların en öne çıkanlarından bir tanesi ise savantlardır.
Savantlar genellikle düşük IQ’ya sahip, erkek, genellikle otistik bireylerdir ve belirli
bir konuda toplumun geneline göre istisna kabul edilebilecek yeteneğe sahiptirler
(Sloboda, 2005, s. 249). Söz konusu müzik olduğunda savantlar eğitim almış olsun
veya olmasın müzik konusunda ciddi bir yetenek sergilerler. Örnek olarak NP vakası
ele alınabilir (Sloboda, ve diğ. 1985; aktaran Sloboda, 2005). NP, erken yaşamında
kültürel yaşamdan yoksun bırakılmış bir çocuk olarak yetişmiş, eline neredeyse hiç
müzik enstrümanı almamış ve şarkı söylemeye, müzikle etkileşim kurmaya
cesaretlendirilmemiş. Müzik konusundaki ilk farklılığı 6 yaşındayken gittiği kreşte
fark edilmiş. Kreşte bir görevlinin çaldığı piyano parçasını aynı anda ve tek seferde
tekrar edebilen NP’nin, o dönemden itibaren müziğe erişiminin olması için çevresi
tarafından çaba gösterilmiş ve NP müzik konusunda cesaretlendirilmiş.
NP’yi özel kılan şey müziği hatasız bir şekilde ve parçanın uzunluğu fark etmeksizin
hafızasında tutabilmesidir. NP üzerine yapılan çalışmada iki şey dikkat çekmiştir.
Birincisi NP, atonal parçaların hiçbirini aklında tutamamış ve tonal müzikte yaptığı
ufak tefek hataları ise çaldığı müzik janrının kurallarına uygun şekilde yapmıştır.
Buradan çıkarılacak sonuç, NP’nin müziğe dair yeteneğinin tonal müziğin yapısal
özelliklerini beyninde kodlayabilmesi ve bunu hafızasında tutabilmesinden
gelmesidir. 20’li yaşlarının başına geldiğinde NP, “normal” kabul edilen profesyonel
müzisyenlerle kıyaslandığında teknik anlamda daha üstün bir başarı sergileyememiştir
ve onu özel kılan şey tek seferde duyduğu melodiyi hafızasında eksiksiz bir şekilde
tutup icra edebilmesi olarak kalmıştır.
Savantlarda tek bir alanda istisnai bir yetenek sergileme durumunun arkasında pek çok
sebep yatmaktadır. Bunlar, savantların tek bir aktiviteye odaklanıp senelerce bu odağı
sürdürecek içsel motivasyona sahip olmaları ve bu içsel motivasyona eşlik eden güçlü
bir obsesyonun bulunması; bu yeteneği pratik edecek kaynaklara ulaşabilmeleri
(televizyondaki müzikler, radyo, internet vb.); yeteneği olan konuda fiziksel olarak
pratik yapmasa bile bilişsel olarak yapması, diğer bir deyişle mental pratik (NP’nin
günde yaklaşık 5 saat mental pratik yaptığı tahmin ediliyor); düşük IQ’ları sebebiyle
savantlara yönelik sosyal beklentilerin zayıf olması ve bu sayede obsesif bir şekilde
belirli bir konuya kendilerini adayabilmeleri; bir şeyi başarmaya dair dışarıdan daha
az negatif yorum gelmesi ve dolayısıyla daha az kendinden şüphe etme,
başaramamaktan korkma durumu olarak sıralanabilir. Fakat şu da belirtilmelidir ki
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savantların ve “çocuk deha” olarak kabul edilen kişilerin de bir bölümü tükenmişlik
sendromundan

dolayı

yetişkin

yaşamında

istisnai

yeteneklerini

devam

ettirememektedir. Bu yeteneği devam ettirebilen ve en bilinen isimlerden birisi ise
Mozart’tır (Sloboda, 2005, ss. 249-251).
Savantlar da dahil olmak üzere müzikal anlamda gelişimsel süreçte normalin üstünde
performans sergileyen kişilerde neredeyse her zaman müzikal anlamda fazlaca
destekleyici bir sosyal ortam veya alışılmışın dışında sosyal koşullara maruz kalan
bireyler bulunmaktadır. Lehmann’ın (1996; aktaran Lehmann, 2007) 17. yüzyıldan 20.
yüzyıla kadar yaşamış ünlü piyano dehalarına dair yaptığı kapsamlı analizinde elde
ettiği sonuçlara göre müzik “dehalarının” erken yaşlarında mutlaka onlara eşlik eden
müzik konusunda uzmanlaşmış bir ebeveyn veya her an başvurabileceği yetkin bir
müzik öğretmeni yanlarında bulunmaktadır ve bunun aksini işaret eden bir kanıta
ulaşılamamıştır.
Her ne kadar çevresel koşullarda destekleyici faktörler ebeveyn ve öğretmen bazlı
olarak belirtilse de içsel motivasyonun ve yaşam koşullarının etkisinin de müzikal
yeteneğin gelişiminde önemli olduğu yadsınmamalıdır. Bunun en belirgin örneklerini
ise caz müzisyenlerinde gözlemlemek mümkündür. Bilindiği üzere, günümüzde gerek
teknik anlamda gerekse doğaçlamalarındaki yaratıcılık konusunda takdir edilen ve
üstün performans gösterdiklerine dair pek çok kişinin hemfikir olabileceği birçok ünlü
caz müzisyeni standart bir eğitimden yoksundur. Bu noktada ise biyografik verilerden
faydalanılarak bu caz müzisyenlerinin erken yaşlarda edindiği müzik tecrübelerine
yönelik bilgi edinmek ve yorum yapabilmek mümkündür. Eğitim almamasına rağmen,
pek çok kişi için tartışmasız olarak müzikal anlamda deha kabul edilebilecek caz
müzisyenlerinden birisi Louis Armstrong’dur. Armstrong her ne kadar formal bir
eğitim almamış olsa da hayatı incelendiğinde müzikle ne kadar iç içe bir çocukluk
geçirdiği görülebilir. Sloboda’nın (2005, s. 252) belirttiğine göre Armstrong hayatının
erken dönemlerinin büyük bir bölümünü ‘Black Storyville’ adı verilen ve genellikle
siyahi seks işçilerinin çalıştığı bir bölgede geçirir. Bu bölgede öne çıkan en önemli
özelliklerden birisi ise belirli dans müziği grupları tarafından müşteri çekmek amaçlı
canlı müzik yapılan bir yer olmasıdır. Armstrong çocukluğunda, dışarıdaki dünyadan
büyük oranda kopuk ve seks işçilerine aracı olan kişiler ve müzisyenler dışında başka
bir rol model alacağı karakter bulunmadan yaşamını sürdürür. Babası annesini
Armstrong doğmadan önce terk etmiş ve Armstrong çocukluğunda yoksullukla
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mücadele ederken 7 yaşından itibaren çalışmak, hırsızlık yapmak ve hem kendisi hem
annesi için para kazanmak zorunda kalmıştır. 8-9 yaşlarında bir müzik grubu ile para
kazanmak için çalışmaya başlayan Armstrong, 13-14 yaşlarında silahlı bir olaya
karışmış ve bunun sonucunda “Colored Waif’s Home” adı verilen bir kuruma
gönderilmiştir. Burada okuma, yazma, aritmetik ve bahçecilik gibi dersler alan
Armstrong bu kurumun müzik grubuna katılmış, bu grupta çeşitli enstrümanları çalma
fırsatı bulmuştur ve çeşitli mekanlarda konser verme imkanı olmuştur. Belirtildiğine
göre Armstrong, New Orleans sokaklarında verilen bu konserlerde gayri resmi ortamın
verdiği özgürlükle istediği gibi doğaçlama şansı bulmuş, farklı müzisyenler ve farklı
sesleri pek çok farklı koşulda tecrübe edebilmiştir. Devam eden süreçte ise çaldığı
müzik grubunun lideri olmuş, pek çok farklı mekanda konser vermeye başlamış ve
müzik kariyerinde ilerlemeye devam etmiştir. Bu örnekten de görüleceği üzere,
Armstrong’un hayatı için mücadelesi, kendine yeni bir hayat kurmaya dair içsel
motivasyonu ve bunu müzik aracılığıyla başarma isteği öne çıkmaktadır.
Görüldüğü üzere, müzikal yetenek konusunda sosyal ve çevresel koşulların önemini
yadsımak neredeyse imkansızdır. Sosyal ve çevresel koşullar düşünüldüğünde, deha
olarak kabul edilen müzisyenlerde aile ortamının destekleyiciliğinin öneminden de
özellikle bahsedilmiştir. Peki bahsedilen bu müzikal anlamda destekleyici ortam tam
olarak neleri kapsamaktadır? Bu soruyu, Manturzewska (1995, aktaran Gembris ve
Davidson, 2002, ss. 21-22), “olağanüstü” kabul edilen müzisyenlerin ev ortamını
araştırarak şu şekilde cevaplamaya çalışmıştır:
1. Ebeveynlerin çocuk odaklı yaklaşımında, müziğin önemini vurgulayan
tutumları.
2. Çocuğun ilgi alanlarına, zamanına ve aktivitelerine yönelik doğru şekilde
yapılan düzenlemeler.
3. Aileden en az bir kişinin, çocuğun ileride müzikal anlamda başarılı bir
müzisyen olma potansiyelinin bulunduğunu savunması ve bu yönde çocuğu
desteklemesi.
4. Müziğin aile tarafından değerli kabul edilmesi.
5. Müzikal kariyere değil de müzik yapmaktan keyif almaya yapılan vurgu.
6. Ufak başarılarda bile çocuğun ödüllendirilmesi ve takdir görmesi.
7. Aile tarafından çocuğun müzikal aktivitesine yönelik pozitif bir duygulanım
bulunması.
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8. Dikkatlice seçilmiş bir öğretmen ve müzikal gelişimin düzenli takibi.
9. Çocuk için müzikal anlamda etkileşimde bulunacağı kişilerin bilinçli bir
şekilde seçilmesi ve destekleyici ortamın düzenli şekilde organize edilmesi. Bu
organizasyon sadece müzik öğretmenleriyle değil, müzisyenlerle de
gerçekleşmektedir.
10. Müzikal aktivitelere yönelik yeterli zamanın ve eforun isteyerek ayrılması.
Bebeklikten yetişkinliğe kadar olan süreçte sosyal ve fiziksel faktörlerin müziğe dair
psikolojik gelişimde ne denli iç içe olduğu ve birbirinden bağımsız olarak
düşünülemeyeceği açıktır. Müzikal gelişimi doğa-çevre tartışması dahilinde ele almak
gelişimi çok boyutlu bir perspektifle açıklayabilmek ve gelişimi incelerken hangi
faktörlerin ele alınması gerektiği bağlamında önemli bir başlangıç noktası
oluşturmaktadır. İlerleyen bölümlerde, doğum öncesinden yetişkinliğe kadar müziğe
dair psikolojik gelişim süreçlerine daha detaylı bir şekilde değinilecek ve doğa-çevre
tartışmasında yeni yaklaşım’ı benimsediği öne sürülebilecek olan bilişsel psikolojinin
kuramsal çerçevesi dahilinde müzikal gelişim incelenecektir.
2.1 Doğum Öncesi Dönem
Müziğe dair duyarlılık ve öğrenme doğum öncesi döneme dayanmaktadır (Lehmann
ve diğ., 2007, s. 27) ve hatta fetüsün kulağına gelen seslerin, fetüsün işitsel sistemini
hem yapısal hem de işlevsel olarak etkilediği iddia edilmektedir (Lecanuet, 1996, s.
18). Anne karnında bebeklerin sese verdikleri tepkiler ilk olarak 1920-1930’lu yıllarda
ölçülmeye başlanmış ve ultrason tekniklerinin zaman içinde gelişmesi fetüsün sesleri
işitmesi ve tepki gösterme şekillerine dair daha geniş çapta çalışmaların önünü açmıştır
(Lecanuet, 1996, s. 3).
Anne karnındaki bebeğin işitme sisteminde, kulak içindeki küçük kemiklerin (örs,
çekiç, üzengi) gelişimi hamileliğin sekizinci haftasında gelişmeye başlarken, on birinci
haftanın sonunda kulak zarının gelişimi tamamlanır ve orta kulağın gelişimi sekizinci
ayın sonuna dek devam eder (Lecanuet, 1996, s. 9). İç kulağın gelişiminde ise
salyangoz (koklea), hamileliğin 28. gününde oluşmaya başlar ve altıncı haftanın
sonunda kıvrımlı görünümüne kavuşur. Son halini ise 12. haftanın sonunda alır. Bunun
yanı sıra, salyangozun içindeki işitsel reseptör olan corti organı 8. haftada, kıl hücreleri
ise 11. haftada ortaya çıkar. Fakat gelişimler fiziksel olarak tamamlansa da bu yapıların
hiçbiri henüz işlev göstermemektedir. Salyangozda gerçekleşen ilk aksiyon potansiyeli
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hamileliğin 20. haftasında, iç kulağın gelişimini bütünüyle tamamlaması ise
hamileliğin sekizinci ayına kadar devam etmektedir (Pujol ve diğ., 1991, ss. 7-12).
İşitsel sisteminin gelişiminin yanı sıra, fetüsün müziğe verdiği tepkilere dair yürütülen
çalışmalarda müziğin fetüs tarafından algılandığı ve doğum sonrasında da bu durumun
gözlemlenebildiği öne sürülmüştür. Yürütülen çalışmalarda kalp atışındaki hızlanma
oranı, anne karnındaki bebeğin müziğe tepkiselliğinin bir işareti olarak alınmış ve bir
çalışmada fetüsler 100 dB şiddetinde 15 saniye boyunca dinletilen Bach’ın müziğine
ilk 5 saniyeden itibaren hızlanan kalp atışlarıyla %93 oranında tepki göstermiştir
(Woodward, 1992, aktaran Lecanuet, 1996, s. 17). Müziğe tepki gösteren bebekler ele
alınırken kimi araştırmacılar annenin müziğe verdiği tepkinin de önemli olduğunu ve
fetüsün müziğe verdiği tepkide annenin tepkisinin de dolaylı yoldan etkisi olduğunu
savunmuştur. Annesinin favori şarkısı çalındığında fetüslerin, müziksiz ortama kıyasla
daha çok hareket ettiği ve daha az solunum hareketi yaptığı bulunmuştur (Zimmer ve
diğ., 1982, aktaran Lecanuet, 1996, s. 17).
Doğumdan önce anne karnındaki bebek hem annesinin vücudundaki seslere hem de
dışarıdan gelen seslere maruz kalır ve bahsedilen çalışmalara göre sadece dinletilen
müziğin kendisi değil, annenin müziğe verdiği tepkiler de etkilidir. Öte yandan, her ne
kadar fetüs, anne karnındayken amniyotik sıvının içinde duyduğu müziği doğumdan
sonra çok farklı bir ortamda ve farklı ses özellikleriyle (tını, şiddet gibi) tecrübe etse
de doğum sonrasında bebeklerin, diğer dinledikleri müziklere kıyasla anne
karnındayken dinlediği müzikleri işitmesiyle birlikte, daha dikkat kesildiği ve bu
müziklerle sakinleştiği (Feijoo, 1981; Hepper 1988) ve entonasyonu daha tanıdık
geldiğinden dolayı bebeğin etrafında konuşulan anadili diğer dillere tercih ettiği
gözlemlenmiştir (Moon ve diğ., 1993). Son olarak, doğum sonrasında bebeğin
hassasiyet gösterdiği prozodik özelliklerin, genetik geçişli bir durum mu olduğu yoksa
bebeğin anne karnındaki tecrübelerinden mi kaynaklandığının kesinleştirilemediğini
belirtmek gerekir (Fassbender, 1996, s. 78). Fakat doğum sonrası dönemde, bebeğin
gerek müziğe gerekse konuşma sesine verdiği tepkilerde doğum öncesi dönemin
etkileri gözlemlenebilir.
2.2 0-1 Yaş Arası
Yetişkinlerle karşılaştırıldığında bebekler, düşük frekanslı seslere kıyasla yüksek
frekanslı seslere daha iyi tepki gösterirler ve buna bağlı olarak 4000 Hz üzeri seslerde
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bebekler yetişkinlerden daha iyi işitme performansı sergilemektedirler. Düşük
frekanslı seslerin algılanmasının ve ayırt edilmesinin gelişmesi ise 6 aylık bebeklikten
10 yaşa gelene kadar devam etmektedir. Sesin frekansına ek olarak, sesin
yüksekliğinin ayırt edilmesi süreci ise yetişkinlerle benzerdir ve buna paralel olarak
bebekler 3 dB’lik bir ses artışını yetişkinlerle aynı şekilde algılayabilmektedir
(Fassbender, 1996, s. 68).
Bebeğin müzikal seslere tepki vermesi bebeğin ilk gülümsemesinden sonra gözle
görülür şekilde gözlemlenebilmektedir ve bu aşamadan sonra bebeğin müzikal seslere
verdiği tepki sadece uyarılmayı artırmaz, aynı zamanda sakinleştirme etkisi yaratır
(Moog, 1976). Bu duruma verilebilecek en belirgin örnek bebeklere söylenen
ninnilerdir. Bebekler ninniyi duydukları zaman sakinleşir, uykuya daha rahat dalarlar
ve huzursuzlukları azalır. Moog’un belirttiğine göre bu sakinleştirici etki canlı bir halk
ezgisi

veya

yumuşak

bir

şekilde

çalınan

enstrümantal

müzikle

de

gerçekleşebilmektedir.
Müziği algılamanın belirgin şekilde kendini göstermesi ise ilk 5-6 aydan sonra
gerçekleşir. 5 aylık bebekler melodik örüntülere belirgin bir şekilde tepki vermeye
başlar. Ancak ses perdesinde gerçekleşen değişimlere daha düşük bir hassasiyet
gösterirler. Bir melodi transpoze edildiğinde görece düşük bir tepki gösterirken,
melodinin örüntüsü değiştirildiğinde verilen tepki daha güçlü şekilde gözlemlenir
(Lehmann ve diğ., 2007, s. 27). 6. aydan sonra bebeklerin müziğe verdiği tepkiye
hareketlerle eşlik etmesi de eklenir. Başlangıçta müziğe verilen hareketli tepkiler
müziğin ritmine veya karakterine tamamen uygun ve organize tepkiler olmasa da bu
hareketlerin tekrarlı bir yapı izlediği rahatlıkla gözlemlenebilir (Moog, 1976).
Bebeklerin müziğe hareketli tepkiler vermesinden bir sonraki aşama ise ses çıkararak
tepki vermeleridir. Bu tekrarlı seslerle tepki gösterme şekline bebeleme (babbling) adı
verilmektedir. Bebeleme tek bir sesli harfin veya birkaç hecenin tekrarlı bir şekilde
söylenmesi ile gerçekleşir. Bebeleme genellikle bakımı üstlenen kişinin (çoğu zaman
anne) ve bebeğin etkileşimi sırasında ortaya çıkar. Bebeleme sırasında anne genellikle
bebeğin çıkardığı seslere ayak uydurur veya günlük hayattaki ses tonundan ve
konuşma tarzından farklı bir şekilde bebeğiyle etkileşime girer. Annenin günlük
konuşmasına kıyasla daha ritmik ve melodik konuştuğu söylenebilir ve konuşma
sırasında duyguları normalden daha yoğun bir şekilde aktarılır. Bebelemedeki aynı
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durum bebek konuşmasında (infant-directed speech) da mevcuttur (Lehmann ve diğ.,
2007, s. 29).
Bebek konuşması, anne ile bebeğin birbirleriyle sözel ve melodik bir etkileşime girdiği
ve bebelemeyi de içinde barındıran bir olgudur. Anne bebeğinin dikkatini çekebilmek
için kendi sesini farklı bir karaktere büründürür ve bebeğin verdiği tepkilere göre
konuşmanın sözel ve melodik karakterini yönlendirir; bu sayede bebeğin kulağına
gelen işitsel veri arka planda kalan seslerden rahatlıkla ayırt edilebilir hale gelir
(Papousek, M. 1996, s. 92). Müzikal olarak, bebek konuşması içinde barındırdığı
tekrarlarla, seste sürekli alçalıp yükselmelerle, belirli ses aralıklarının armonik olarak
yoğunlukla kullanımıyla (üçlü, dörtlü, beşli ve oktavlar) ifade gücünü artırır
(Papousek, H. 1996, s. 48). Bebek konuşmasının içinde sürekli tekrarlı bir şekilde
aktarılan

sesler,

bebeğin

ebeveyninin

ona

aktardığı

müzikal

öğeleri

kavramsallaştırmasına, tahmin etmesine, ona katılarak bir cevap vermesine ve bu
müzikal öğeleri kendi bünyesinde kontrol edebilmesine olanak tanır. Bebelemenin,
müzikal gelişime bir diğer katkısı ise bebeğin bebeleme sırasında sıkıldığı durumlarda,
annenin farklı ses alternatifleriyle, farklı ritim ve melodilerle gelmesiyle birlikte
bebeğin sese dair ve müzikal olarak repertuarının sürekli zenginleşmesidir. Müzikal
repertuarın gelişmesinin yanı sıra, bebek konuşması sayesinde bebek duygusal
uyaranları, kendi duygularını, dikkatini ve davranışsal-duygusal durumlarını nasıl
düzenleyeceğine dair bir rehber elde etmiş olur (Papousek, M. 1996, s. 97). Bu
nedenlerle bebek konuşması, bebeğin müzikal gelişimi açısından önemli bir yer
tutmaktadır.
Bebek konuşmasının bebeğin gelişimi açısından düşünüldüğünde önemli olduğu bir
diğer nokta ise bebek konuşmasının oyun fikri etrafında şekilleniyor olmasıdır. Oyun,
bir konsept olarak düşünüldüğünde bebeğin fiziksel, sosyal ve entelektüel anlamda pek
çok bilgiyi öğrenmesinde ve müzikal anlamda da pek çok yeni şey keşfetmesinde
önemli bir rol oynar (Tan, ve diğ. 2010, s. 155). Bebek yeni bir şey keşfettiğinde, o
şeyi keşfettikten sonra onu “kendisinin bilgisi dahilinde” olan bir duruma getirmeye
çalışır. Öncelikle keşfettiği şey üzerinde tahminler yürütür, bazen deneme yanılma
süreçlerinden geçer ama yine de bebek kendini “bilinmeyene” karşı korumuş olur. Öte
yandan, bilinmeyen şey keşif yoluyla bilinir hale geldiğinde ve sürekli
tekrarlandığında, bebek sıkılmaya başlar ve bu sıkıntıdan kurtulabilmek için var olan
bilgisini kullanarak farklı konseptler geliştirmeye, keşfedecek yeni alanlar aramaya
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başlar (Papousek, H. 1996, s. 47). Bu konuda annenin rolü çok önemlidir. Bebeğe
sürekli yeni keşif alanları yaratması, var olan bilginin varyasyonlarını keşfetmeye
teşvik etmesi ve bu keşif ve öğrenme sürecinde sürekli bebeğe eşlik etmesi bebeğin
hem bebekliğinde hem de ilerleyen zamanlarda oyun fikrine daha adapte olmasını,
daha yaratıcı olmasını, keşif yapmakta çekinmemesini sağlamaktadır.
0-1 yaş arasındaki süreci, bebeğin ilk kelimelerine kadar kronolojik olarak açıklamak
gerekirse, 0-1 ay arasında ses çıkarma, 2-3 ay arasında melodik modülasyonlar ve basit
artikülasyonlarla mırıldanma, 4-6 ay bebeğin kendi sesiyle oynayarak keşifler
yapması, 7-11 ay arasında tekrarlı bir şekilde yapılan bebeleme, 9-13 ay arasında
bebelemenin repertuar olarak daha da çeşitlenmesi ve ilk kelimelerin söylenmesi
olarak sıralanabilir (Papousek, M. 1996, s. 104).
Son olarak, müzikal gelişimin yanı sıra müzikal ifadenin ve algının önemli bir parçası
olan ritim gelişimine de değinmek gerekir. Bebekler, doğduklarında halihazırda
zamansal olarak düzenlenmiş bir dünyaya gelirler: Pek çok hareketin bir ritmi, kendi
çevresinde gelişen olayların belirli zamanlamaları ve bir döngüsü vardır. Bunun yanı
sıra, bebekler birçok biyolojik ve motor ritmi (uyuma-uyanma, yeme-acıkma, kalp
atışı, meme emme gibi) bir arada tecrübe etmektedirler (Pouthas, 1996, s. 116).
Bebeklerin hayatlarının ilk yılında tipik bir şekilde sergiledikleri ritmik kalıplar,
örneğin baş, kol, göğüs ve bacak bölgelerindeki hareketler (tekmeleme, kafayı sallama
gibi) sıklıkla incelenmiştir. Vücutta bu bölgelerde sergilenen ritmik hareketler,
ilerleyen zamanlarda bebeğin motor gelişimi için önem taşımakta ve gelişim için bir
zemin oluşturmaktadır. Wolff’un (1967) belirttiğine göre, bebekliğin erken
dönemlerindeki ritmik davranışlar içsel mikro-ritimler tarafından kontrol edilir. Mikro
ritimler, bir saniyede veya bir saniyeden kısa döngülerle gerçekleşen ritmik
tekrarlardır. İçsel mikro-ritimler, çocukluk ve yetişkinlik dönemlerindeki motor
faaliyetlerin koordinasyonunun temeli olan içsel saatin öncüsüdür. Tahmin edileceği
üzere makro-ritimler ise uyku-uyanıklık, cinsel aktivite gibi uzun süreli aktiviteleri
içeren ritmik döngülerdir. Makro ritimler de içsel olmakla birlikte kenetlenme
sürecine6 girerek dışarıdan gelen ritimlerle eşleşmektedirler. Bebekler anneleriyle
kurdukları etkileşim sırasında, zaman içinde kendi ritimlerini çevrenin ritmine
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Bkz: 1. Bölümde yer alan “Ritim Algısı” başlığı.
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senkronize etmeyi öğrenirler ve bunun yanı sıra sadece senkronizasyonu değil, aynı
zamanda olayların sırasını ve süresini de daha kolay algılar hale gelirler.
Bu noktada, biraz önce bahsedilen oyun kavramının, bebeğin gelişimi açısından ne
kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanabilir. Annenin bebeğiyle oynayacağı
oyunların ritmik açıdan farklılıklar göstermesi, bebeğin ritmik olarak aynı döngüye
sahip aktivitelerine annenin çeşitlilik ekleyerek bebeğin ritim ve zaman algısının
gelişimine katkıda bulunması gerek müzikal gerek motor gelişim açısından önem
taşımaktadır.
2.3 1-3 Yaş Arası
1 yaşından sonra bebeklerde, müzik gelişimine dair ilk önemli gelişmelerden birisi
bebeğin 18 aylıkken söylemeye başladığı spontane şarkılardır (Sloboda, 1994, s. 202).
Spontane şarkıların en belirgin özelliği bebelemede olduğu gibi bebeğin kullandığı
seslerin aralıklarının, mikrotonal bir yapıdan çıkıp, daha birbirinden ayırt edilebilecek
ve stabil şekilde kullanılmasıdır. Belirtilmesi gereken bir nokta olarak, bu ifadeler Batı
müziğinin standartlarını baz alarak kaleme alınmış veya Batı müziğinin baskın olarak
dinlenildiği ve icra edildiği bölgeler göz önünde bulundurularak yazılmış olabilir.
“Mikrotonal” 7 yapının hakim olduğu müzik kültürlerinin içinde doğan ve büyüyen
bebeklerin çıkardıkları sesleri değerlendirirken kullanılacak olan “tonal” veya “stabil
ses perdesi” kavramları Batı müziğinin veya Batı kültürünün içinde doğan büyüyen
bebeklere göre farklılıklar gösterebilir.
18 ay ve sonrasında müzikle birlikte müzikle birlikte hareket etme yetisi gelişir. 18
aydan büyük bebekler bir yetişkinle, ablası veya abisiyle veya bir oyuncağıyla dans
hareketlerini yapmayı denerken gözlemlenebilirler ve müziğin ritmine kendi
hareketlerini uydurmaya başlarlar (Moog, 1976).
2-3 yaş arasında ise çocuklarda gözlemlenen en önemli müzikal gelişim aşamalarından
birisi çocukların duydukları şarkıları taklit etmeye çalışmalarıdır (Sloboda, 1994, s.
204). Şarkıları taklit etmeye çabalarken, öncelikle sözlere odaklanılır ve sözlerin
tamamı yerine şarkı içinde en dikkat çeken ve en çok tekrar edilen sözler taklit

Mikrotonal kavramı müzikoloji alanında tartışmalı bir kavramdır ve kavramın Batı müzik kültürünü
merkeze alan bir yaklaşımı temsil ettiği söylenebilir. Fakat bu çalışmanın kapsamını aşan bir tartışma
olduğundan dolayı ele alınmayacaktır.
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edilmeye çabalanır. 2-3 yaş arasında müziğin birbirinden farklı bileşenleri de
çözümlenmeye başlanır. Çocuklar, şarkı içinde tekrar eden belirli ses aralıklarının,
belirli ritmik örüntülerin farkına varmaya başlar. Fakat buna rağmen, bu ses
aralıklarının veya ritmik örüntülerin gidişatını ve bitişini kavramakta zorluk çekerler
ve bu sebeple çocuklarda gözlemlenen spontane şarkıların çoğunlukla bir bitiş
hissiyatı yoktur. Dolayısıyla, çocuklar spontane şarkı söylerken nerede duracaklarına
çoğunlukla keyfi bir şekilde karar verirler.
2-3 yaş arasındaki çocuklar, söyledikleri spontane şarkılarda bulunan belirli kelime
bölümlerini, ritimleri, melodileri alıp birleştirerek, Moog’un (1976, aktaran Tan ve
diğ., 2010, ss. 158-159) isimlendirdiğine göre potpori şarkılar üretmeye başlarlar ve
buna ek olarak 2 yaşındaki çocuklar duydukları bir şarkıyı taklit etme konusunda pek
başarılı sayılmazken (şarkının sadece genel hatlarını taklit edilebilir), 3 yaşındaki
çocuklar şarkının tonunu pek tutturamasalar da bir şarkının tümünü taklit
edebilmektedirler.
2.4 3 Yaş Sonrası
4-5 yaş arasındaki çocukların büyük bir çoğunluğu bu yaşlardan itibaren kendi
kültüründeki çocuk şarkıları ve halk şarkılarından oluşan küçük bir repertuara
sahiptirler (Sloboda, 1994, s. 205). Bunun yanı sıra, 5 yaşına gelen çocuklarda
spontane şarkı söyleme ciddi anlamda azalmaktadır. Bunun sebepleri, çocuğun artık
duyduklarına dair daha bilinçli, hatadan kaçınarak ve şarkıyı taklit ederken detaylara
dikkat ederek yaklaşmasıdır. 5 yaşındaki çocuklarda detaylara daha dikkat ve
hassasiyet durumu sadece müzik gelişiminde değil, çocuğun pek çok davranışında da
gözlemlenebilmektedir. Bunun yanı sıra detaylara yönelik dikkat ve hassasiyete
tekrarlamaya duyulan yüksek ilgi eşlik etmektedir (Sloboda, 1994, s. 206). Bu
detaycılık ve tekrarlara duyulan ilgi ise çocuğun bir noktadan sonra duyduğu
şarkılardaki tonaliteyi ve ritmik yapıyı daha derinlemesine anlamasını ve hafızasında
tutmasını sağlamaktadır. Bunlara paralel olarak, 4 yaşındaki çocuklardan bir şarkı
söylemeleri istendiğinde parçanın tonunu aralarda kaçırarak söylerken, 5 yaşa
gelindiğinde çocuklar şarkıyı söylerken bulundukları tonu kaçırmamakta ve parça
içinde ufak tefek detone olsalar bile parçayı bitirdiklerinde veya parçaya yeniden
başladıklarında ton dışına çıkmamaktadırlar. Bunun yanı sıra, 5 yaş ve üstü çocuklar
zamanı ölçme konusunda bir fikir sahibidirler ve zaman ölçümünü sayarak
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gerçekleştirme yetisine de ulaşmışlardır (Pouthas, 1996, s. 136). Fakat şunu da
belirtmek gerekir ki 10 yaşın altındaki çocuklar zamanı ölçmek için sayma yetisini
geliştirseler de bunu sistematik bir şekilde gerçekleştiremezler (Pouthas, 1996, s. 135).
5-10 yaş arasında müzikal gelişimde gözlemlenebilen bir diğer durum ise müziğe dair
farkındalığın gelişimidir. Bu farkındalık, çocuğun müziğe dair entelektüel gelişimiyle
paralel giden bir süreçle işler. Farkındalığın gelişimiyle birlikte, çocuk müziğin stil
özelliklerini daha iyi kavrar ve müziğin kurallarına dair hafıza ve algısının
gelişmesiyle birlikte, çocuğun dinlediği parçaların hangi müzik kurallarına uyduğuna
dair kategorize etme yetisi gelişir (Sloboda, 1994, s. 215). 10 yaş sonrasında ise stile
ait özelliklerin (ritmik karakter, enstrümanların kullanımı gibi) daha detaylı ve derin
bir şekilde algılanma ve ayırt edilme süreci başlar.
Çocuğun genel gelişimi düşünüldüğünde, müziğe dair süreçlerin çocuğun bilişsel
gelişimiyle paralel bir şekilde ilerlemektedir. Dolayısıyla, müzikal gelişimi
anlayabilmek için bilişsel gelişime dair kuramsal altyapıyı kurmak önem taşımaktadır.
Çocuğun bilişsel gelişimi ele alınırken, akla gelen ilk isimlerden biri Jean Piaget’dir.
Birazdan değinileceği üzere, eleştirilen yanları olsa da Piaget’nin çalışmaları bugün
hala bilişsel gelişime dair güncel çalışmalar olarak kabul edilmektedir. Buna ek olarak,
bilişsel gelişimin müzikal gelişim açısından ele alınmasında Piaget’nin çalışmalarını
benimseyen Swanwick ve Tillman (1986) gibi araştırmacılarda da görülebileceği
üzere, Piaget’nin çalışmaları gelişimsel müzik psikolojisi alanına da bir perspektif
sunmaktadır. Bu sebeple, ilerleyen bölümde kavramsal çerçevenin daha iyi
anlaşılabilmesi amacıyla öncelikle Piaget’nin bilişsel gelişim teorisi kısaca
açıklanacak ve ardından bu teorinin müzik psikolojisi alanındaki yansımalarına dair
genel bir perspektif sunabilmek amacıyla Swanwick ve Tillman’ın çalışmasına
değinilecektir.
2.5 Bilişsel Gelişim Teorileri
2.5.1 Jean Piaget ve bilişsel gelişim
Piaget’ye göre bilişsel gelişim iki temel prensibe dayanmaktadır: organizasyon ve
adaptasyon (Solso ve diğ., 2008, s. 335). Piaget’ye göre zihin inanılmaz derecede
karmaşık ve entegre bir şekilde organize olmuştur ve bu karmaşıklığın içindeki en basit
element şemadır. Şema, bir objeye yönelik fiziksel veya mental olarak gerçekleşen
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aksiyonun zihinsel bir temsilidir. Yeni doğan bir bebek için bir şeyi kavrama, emme,
bir yere doğru bakma birer şemadır ve dünyayı anlamaya yönelik bilişsel bir strateji
olarak kullanılır. En nihayetinde bu şemalar birbirine entegre olur ve pek çok farklı
şema ile birleşerek karmaşık yetişkin zihnine dönüşür. Bu entegrasyon süreci
organizasyon prensibine dayanmaktadır. Adaptasyon ise iki alt alana ayrılır:
özümseme (assimilation) ve uzlaştırma (accommodation). Özümseme, dışarıdan gelen
yeni bir bilgiyi/şemayı var olan bilgi/şema ve davranışlarla bütünleştirmektir.
Uzlaştırma ise eski şemaları yeni gelen bilgiler doğrultusunda değiştirmektir.
Piaget, bebeğin doğumundan itibaren bilişsel gelişiminin 4 temel aşamadan geçtiğini
öne sürmüş ve her dört aşamanın içinde ise gelen yeni bilgiler doğrultusunda yeni
şemalar oluştuğunu belirtmiştir. Bu aşamalar, duyusal-motor dönem (0-2 yaş), işlem
öncesi dönem (2-7 yaş), somut işlemler dönemi (7-11 yaş), soyut işlemler dönemi (1114 yaş) olarak tanımlanmıştır.
Duyusal-motor dönem, bebeğin başlangıçta henüz obje devamlılığını algılayamadığı,
yani bir obje bebeğin etrafında bulunmadığında, bebeğin o objenin tamamen
kaybolduğunu düşündüğü bir süreçle başlar ve bu dönemde bebeğin davranışları
refleks halindedir. Doğal olarak bebeğin en temel refleksi emmedir. Bebek 1 yaşına
geldiğinde obje devamlılığı sağlanır (Radocy ve Boyle, 1979, s. 300) ve bebek aktif
bir keşif sürecine girer. Bu keşif sürecinde bebek kendi sesiyle çeşitli oyunlar yaparak
yeni sesler keşfeder ve bu sesleri bebeleme sürecinde olduğu gibi sürekli tekrar eder
(Tan ve diğ., 2010, s. 163) ve çevrenin de desteğiyle yeni sesler keşfetmeye, yeni
şemalar oluşturmaya devam eder. Bunun yanı sıra, objeleri kavramaya ve kavradığı
objelerle de tekrarlı hareketler yapmaya başlayan bebek, masaya elindeki objeyle
vurma, elindeki oyuncakları sallayarak veya yere fırlatarak ses çıkarma gibi pek çok
eylemde bulunarak farklı tınıları, ses perdelerini ve ritimleri keşfeder.
İşlem öncesi döneme gelindiğinde, çocuk genel olarak tek boyutlu düşünür. Yani bir
durumun tek bir özelliğine odaklanarak, diğer özelliklerini göz ardı ederek düşünür ve
benmerkezci yapıdadır. Benmerkezciden kastedilen, çocuğun kendi algısıyla
başkalarının algısının arasındaki farkı anlamada zorluk çekmesidir. Bu ifadelerden de
anlaşılacağı üzere, işlem öncesi dönemde çocuğun gelişmiş bir düşünce organizasyonu
yoktur fakat yine de belirli zihinsel temsiller çocuğun yeni şemalar oluşturmasını
sağlar. Bu şemalardan birisi içgörüsel öğrenmedir. İçgörüsel öğrenme çocuğun bir
probleme bakarak doğru çözümü kafasından kendi kendine bulabilmesidir (Solso ve
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diğ., 2008, s. 337). Bu dönem, aynı zamanda çocuğun zihninde oluşan şemaların
karmaşıklaşmasıyla birlikte müzikal keşfin de karmaşıklaşmasına sebep olur.
Duyusal-motor dönemdeki çocuk elindeki oyuncağı bir yere fırlatarak yeni sesler
keşfederken, 2-6 yaş aralığındaki çocuk şarkı söylemeye, söylediği şarkıların sözlerini
tekrar etmeye ve bazen ilk müzik aletlerini çalmaya veya tanımaya başlar. Bu dönemde
gelişen, müziğe dair yeni zihinsel temsiller ve çocuğun kendi ürettiği veya ebeveyniyle
oynadığı müzikal oyunlar, çocuğun ilerleyen zamanlardaki müzikal gelişimi açısından
önem taşımaktadır.
Somut işlemler dönemi, çocuğun entelektüel anlamda geliştiği ve nesneleri kategorize
etmekte sorun yaşamadığı fakat yine de mecaz ve soyut kavramları henüz
kavrayamadığı bir dönemdir. Bir önceki bölümde de belirtildiği üzere, 5-10 yaş
arasındaki çocukların müzik stillerini kategorize etmekte ve müziğin belirli kurallara
uyup uymadığını belirtmekte daha başarılı olduğuna değinilmiştir. Fakat müziğin
kendisi veya müzik kurallarıyla ilgili soyut bir kavrayış soyut işlemler dönemine kadar
gerçekleşmez.
Soyut işlemler döneminde en öne çıkan durum, çocuğun varsayıma dayalı düşünce
şeklinin gelişmesiyle birlikte, gerçek hayatta olmayan bir şeyi kafasında kurgulayıp
ona yönelik hipotezler üretip bu hipotezleri test etme yetisinin gelişmesidir (Solso ve
diğ., 2008, s. 339). Mecazın ve mizahın anlaşılır olduğu, çocuğun kendi prensiplerini
kendi zihinsel temsilleri çerçevesinde şekillendirebildiği bir döneme girilmiş olur.
Buna paralel olarak, çocuğun veya ergenin müziğe dair kavrayışının daha karmaşık ve
sofistike bir karakter kazandığı söylenebilir.
2.5.2 Swanwick ve Tillman’ın spiral modeli
Swanwick ve Tillman’ın (1986) spiral modeli, 3-15 yaş arasında 700’den fazla çocukla
çalışılarak ortaya konmuştur. Çalışma İngiltere, Londra’da ikamet eden çocuklarla
yürütülmüştür. Örneklemi oluşturan çocuklar sadece İngiltereli değil, Asyalı, Batı
Hindistanlı, Afrikalı, Güney ve Kuzey Avrupalı çocukları da içermektedir. Fakat tüm
bu çocukların İngiltere’de devlet okuluna giden bir kitleden oluştuğu düşünüldüğünde,
çalışmanın diğer kültürlere uygulanabilirliği konusunda bazı endişeler uyanmış ama
Swanwick farklı ülkelerde de benzer sonuçlar elde ettiğini kanıtlamıştır (Swanwick,
1991, aktaran Lehmann ve diğ., 2007, s. 34). Çalışma, temelde çocuğun beste
yapmasına dayanmaktadır. Yazarların tanımladığı haliyle çalışmadaki beste,
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kastedilen müziğe dair düzenin belirlenmesinde katılımcının özgür bırakıldığı,
herhangi bir nota veya müziğe dair detaylı bir yönlendirmenin bulunmadığı bir
yapıdadır. Dolayısıyla doğaçlama, yaratıcı müzik gibi kavramlarla da açıklanabilecek
bu yapı yazarlar tarafından beste olarak tanımlanmıştır. Bu şekilde bir yöntem
belirlemenin avantajı ise çocukların müzikal süreçlerini yönlendirmeden, dolayısıyla
çocuğun kendi kapasitesine dair sunabildiği şeyleri sınırlamadan gözlemleyebilmektir.
Çalışmada çocuklara marakas, tef, ksilofon gibi çeşitli enstrümanlar verilmiş ve bunun
yanı sıra çalışmanın belirli aşamalarında, çocuğun istediği enstrümanı seçmesine de
izin verilmiştir. Çalışmanın bir bölümünde, enstrüman üzerinde yapılan bestelerde
çocuklardan “Bugün hava güneşli ve ben mutluyum” gibi bir ifadeyi, müzik-ötesi
öğeleri araştırabilmek amacıyla, enstrüman üzerinde ifade etmeleri istenmiştir.
Enstrümanın yanı sıra çocuklardan istenilen bestelerde çocukların kendi uydurdukları
bir şarkı söylemeleri ve bu sözlü veya mırıldanarak yapmaları söylenmiştir.
Çalışmanın sonucunda, 3-15 yaş arası çocukların müzikal gelişimi aşağıdaki görselde
görülebileceği üzere 8 aşamaya ayrılmıştır (Şekil 2.1).

Şekil 2.1 : Swanwick ve Tillman’ın (1986) Spiral Modeli (Görsel orijinal çalışmadan
alınmıştır).
Piaget’nin teorisi göz önünde bulundurularak, Swanwick spiralde sol tarafın
özümseme, sağ tarafın ise uzlaştırma süreçleriyle ilişkili olduğunu belirtir (Swanwick,
1994, s. 87). Bunun sebebi sol tarafın, sesin duyusal özelliklerine karşı sezgisel bir
keşifle başlayıp bu keşfin zihindeki diğer sistemlerle ilişkilendirilmesi sürecini, yani
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özümsemeyi kapsamasıyken; sağ tarafın bu sezgiselliği modifiye ederek analitik ve
sistematik bir şekilde zihne adapte etmesini yani uzlaştırmayı kapsamasıdır
(Swanwick, 1994, s. 87; Tan ve diğ., 2010, s. 169). Bu 8 aşamaya kısaca değinmek
gerekirse:
Aşama 1, Duyusal (Sensory): Bu aşamada çocuk sesin tınısı, yüksekliği, yumuşaklığı
gibi özelliklerine odaklanır. Piaget’nin çalışmasında duyusal-motor bölümde de
değinildiği üzere bebeğin farklı seslerle deneyler yapması, belirli objeleri kavraması
ve bunlardan çıkan seslere dikkat kesilmesi gibi özellikler bu aşamada Swanwick ve
Tillman’ın çalışmasında da yer alır.
Aşama 2, Manipülatif (Manipulative): Bu aşamada çocuk farklı ses kaynakları ve
belirli enstrümanları eline alıp ses çıkarmada biraz daha kontrol kazanır. Bu yaşlarda,
sabit bir ritim yakalamaya ve bestelerde sadece tınıya değil, glissando, tril gibi
özelliklere de odaklanılmaya başlanır. Bu yaş aralığındaki besteler uzun, daldan dala
atlayan ve sıklıkla çalınan enstrümanın fiziksel özelliklerine göre belirlenen bir
yapıdadır. Fakat duyusal aşamaya kıyasla çocuk müzikal anlamda daha kontrol
sahibidir.
Aşama 3, Kişisel (Personal): Bu aşamada ilk defa çocuğun kendine özgü bir müzikal
ifade geliştirdiği gözlemlenebilir. Çocuk kendini müzikal olarak daha iyi ifade
edebilmek için parça içinde hızı değiştirir, parçayı giderek daha hızlı ve sesli şekilde
çalarak parçaya bir doruk noktası yaratır. Bestelerindeki şarkının yapısında tam
anlamıyla bir kontrol sağlanamasa da çocuğun o an hissettiklerini şarkıyla ifade etme
yetisi kazandığı söylenebilir.
Aşama 4, Vernaküler (Vernacular): Bu aşamada, melodik ve ritmik örüntülerin
dağınık bir halden tekrarlı ve düzenli bir yapıya geçişi gözlemlenebilir. Bestelerin
uzunluğu daha önceki aşamalara göre kısa kalmakla birlikte, çocuğun kendini ifade
edebilmek için kullandığı müzikal öğeler müzik kurallarına daha uygun hale gelir ve
beste içindeki bölümler genellikle 2-4 ölçü arasında değişen parçalar halinde
sergilenir. Bu aşamada çocuk ilk defa alışılagelmiş müzik yapma sürecine girmiş
bulunur. Artık bestelerinde icra ettikleri daha tahmin edilebilir hale gelir.
Aşama 5, Spekülatif (Speculative): Bu aşamada, çocuğun müzik formlarını kavrayışı
daha derin bir karakter kazanır. Bu aşamadan sonra sadece tekrarlı ve düzenli bir
yapıdan ziyade çocuklar şarkılarında daha deneysel ve standarttan sapacak veya
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şarkıya sürpriz elementler katacak bir müzikal anlatıma başvururlar (Tan ve diğ., 2010,
s. 171). Çocuk tam anlamıyla farkına varamasa bile çocuğun zihninde müziğe dair
formülasyonlar oluşmaya başlamıştır (Swanwick ve Tillman, 1986).
Aşama 6, Deyimsel (Idiomatic): Beste içinde yapılan yapısal sürprizler, deyimsel
aşamada artık belirli bir müzik stiline entegre olmuş durumdadır. Bestelerde sorucevap bölümleri, varyasyonlar, bitişi belirten belirli kalıplar sıklıkla kullanılmaya
başlanmıştır. Teknik, yapısal ve ifadesel anlamda artık parçanın kontrolü uzun süre
elde tutulabilmektedir. Bunun yanı sıra, yavaş yavaş “yetişkin” müzik stillerine ve
deyimlerine yer verilmeye başlanır.
Aşama 7, Sembolik (Symbolic): Bu aşamada çocuk, belirli müzik parçalarını kendi
kişisel kimliğiyle eşleştirmeye başlar. Bu dönemde müziğin duygusal gücünün
kavranışı ve bunu tecrübe etme durumu öne çıkar. Çocuğun bu dönemden itibaren
müziğe verdiği değer daha kişisel bir karakter kazanır. Bu kişiye özgü ve duygusal
yoğunluğu yüksek müzik tecrübesini aktarabiliyor olmak bu dönemin en önemli
belirleyici özelliklerindendir.
Aşama 8, Sistematik (Systematic): Bu aşamadan itibaren, çocuk müzikal anlamda
spekülatif düşünmeye başlar ve potansiyel olarak kendi yeni müzik sistemini
üretebilir. Bestelerde farklı teknikler veya yöntemler (serializm, elektronik müzik gibi)
kullanılabilir (Swanwick ve Tillman, 1986). Sekizinci aşamadan sonra spiralde
bırakılan ucu açık bölüm ise yeni bir müzikal janr veya enstrüman keşfedildiğinde
kişinin geriye dönüp bu aşamaların bir kısmını veya belki de tamamını yeniden
oynayarak, üzerinde uzmanlaşmaya çabalayarak yeniden keşfetmesini ifade eder (Tan
ve diğ., 2010, s. 172). Fakat şunu da belirtmek gerekir ki sembolik ve sistematik
aşamaların dahil olduğu değer (value) aşamasına bazı insanlar hiçbir zaman
erişememektedirler (Lehmann ve diğ., 2007, s. 33).
Hem Piaget’nin hem de Swanwick’in bilişsel teorileri incelendiğinde iki teoride de her
bireyin evrensel olarak aynı bilişsel ve müzikal gelişim süreçlerinden geçtiğinden söz
edilir. Fakat bu yaklaşım, dünyanın farklı yerlerinde bulunan çocukların gelişimini ele
alırken, gelişim sürecini etkileyebilecek olan kültürel ve çevresel farklılıklar göz ardı
edildiği için eleştirilir. Bunun için aslında müzikoloji alanında şu an tartışmalı bir konu
olan, fakat müzik psikolojisi alanında kültürel faktörleri araştırırken bir içgörü
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kazandırma potansiyelini taşıyan karşılaştırmalı müzik psikolojisi çalışmalarına
değinmek gerekir.
2.6 Müzikal Gelişimde Kültürel Faktörler
Bir önceki bölümde bahsedilen bilişsel gelişim teorilerinde olumsuz olarak
eleştirilebilecek en önemli noktalardan birisi, bu teorilerin gelişimin sosyal boyutuna
yeteri kadar odaklanmamasıdır. Düşünüldüğü zaman, insanın müzikle olan ilişkisi
neredeyse her zaman sosyalliği barındırmaktadır. Müziğin sosyal boyutu, sadece bir
konsere gidip bir toplulukla müziği tecrübe etmek veya enstrüman öğrenmek için bir
sınıf ortamına dahil olmak değil, aynı zamanda enstrüman çalışırken kendini sahnede
hayal etme, bir şarkı dinlerken kişinin kafasında başka kişilerle birlikte olan anılarının
canlanması, sevdiği insanlarla kendini bir arada hayal etmesi sürecine kadar giden hem
soyut hem somut olarak tecrübe edilen bir durumdur.
Konser tecrübesi veya müziğin anılarla eşleşmesi gibi durumlar, her kültürde ortak
görülen durumlar olmasa da dünyanın genelinin gerek inanışa yönelik pratiklerde
gerekse kültürel olarak önem taşıyan etkinliklerde müziğe yer vermesi sıklıkla
gözlemlenmektedir. Örnek olarak, Papua Yeni Gine’deki Kaluli halkına ait sa-yalab
adı verilen ve cenaze, ruh çağırma toplantısı veya kişisel kayıp durumlarında söylenen
sözlü ve melodik yapı (Feld, 1990) ile Türkiye’de bir ölüm veya acı veren bir olay
sonrasında söylenen ağıtın benzerliği verilebilir. Birbirinden çok farklı olan bu iki
kültürde de müziğin önemli kültürel olaylar sırasında sosyal birleşmeye katkı sağlayan
bir element olduğu söylenebilir, her ne kadar inanış pratiklerinde ve inşa edilen anlam
dünyasında farklılıklar bulunsa da. Kültürler ne denli birbirinden farklı inanış ve
motivasyonlara sahip olursa olsun, kültürel paralellikler keşfedilebilir ve bu durum
araştırmacılara müzik psikolojisine dair evrenselleri inceleme şansı verebilir.
Her şeyden önce müzik bir şemsiye terim ve bir konsept olarak ele alındığında,
kültürden kültüre tanımı ve yapısı fazlaca değişmektedir. Bazı kültürlerde müzik
terimi bile bulunmazken, tüm kültürler için geçerli olabilecek müzikal yapılardan da
söz edebilmek zordur (Trehub ve diğ., 2015). Fakat yine de müziğe dair bazı
karakteristiklerin evrensel olduğu söylenebilir. Bu karakteristiklerin en başında
müziksellik (musicality) fikri gelmektedir. Müziksellik, herkesin belirli derecede bir
müzikal aktiviteye katılma kapasitesinin ve potansiyelinin olmasıdır. İkinci
karakteristik ise icra edilen müzikte belirli müzikal birimlerin bulunması ve bu
38

birimlerin tekrar ederek tanımlanabilir hale gelmesidir. Bunun yanı sıra, bebekleri
sakinleştirmek ve uykuya dalmalarına yardımcı olabilmek amacıyla söylenen
ninnilerin de evrensel olarak ortak olduğu söylenebilir. Çocuğun bakımını sağlayan
kişi ile bebeğin hem fiziksel hem de duygusal olarak bağ kurmasına yardımcı olan
ninnilerde söylenen melodilerin yapısı, ritmik kalıpları ve söylenirken kurulan fiziksel
temasın içeriği değişse de ninni, hemen hemen dünyadaki tüm kültürlerde ortak bir
konsept olarak bulunmaktadır.
Son olarak, müziğin inanç pratikleri ile olan iç içe olma durumu sadece günümüzde
değil, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Trans halinde olma durumunu
kuvvetlendiren müzik, geçmişte de günümüzde de dini ritüellerin önemli bir parçası
olarak kabul edilebilir. Trans halinde olma, kendinden geçme durumunun yarattığı
yüksek uyarılma hissi, o anda tecrübe edilen inanca yönelik pratiklerin sadece
yoğunluğunun artmasına değil, aynı zamanda sosyal anlamda o toplulukla bulunan
kişilerde de bir bağ kurma ve birlik olma durumunu kuvvetlendirir.
Türkiye’de müzik ile dini ritüellerin iç içe geçtiği pek çok alan bulunmaktadır. Bunlara
Mevlevi ayinleri örnek olarak gösterilebilir. Bütün bu ayinlerde ortak olarak
gözlemlenebilen şey müziğin aktif bir şekilde ritüelde yer alması, bedenin müziğe
uyumlu bir şekilde dahil olması ve bu ritüellerde yer alan her bir bireyin birbirine bağlı
bir topluluk olma amacıyla müzik ve bedenini kullanmasıdır. Bu noktada, bedensel
hareketlerin çoğunlukla tekrarlı bir yapı sergilediği ve hareketlerin ritüeli
gerçekleştirilen inanışın anlam dünyasına ait belirli şeyleri temsil ettiği söylenebilir.
Örneğin, Mevlevi ayininin (Sema) temelini tasavvuftaki devran (sürekli tekrarlanan
dönüş, döngü) anlayışı oluşturmaktadır ve Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin kendi
zamanında bulunduğu dini toplantılarda yaptığı semalardan (dönüşlerden) ilham
alınarak, Mevlevi ayini bugünkü halini almıştır (Özcan, 2004). Bunun yanı sıra,
Mevlevi ayini sadece dini bir ritüel olarak değil, Türk dini müziğinin en büyük formu
olarak müzikal anlamda da kültürel anlamda da önem taşımaktadır. Dolayısıyla
müziğin, belirli bir inanışın anlam dünyasını yansıtmasına aracı olması, ritüelin
duygusal yoğunluğunu artırmasının yanı sıra ritüele dahil olan kişilerin arasında bir
bağ yaratması ve hatta inanışa dahil olan veya olmayan kişiler arasında
toplumsal/kültürel anlamda bir ortaklık duygusu yaratması durumu gözlemlenebilir.
Müzik, her ne kadar değinildiği üzere ortak belirli psikolojik/kültürel süreçlere işaret
etse de her kültür kendi içinde müziğe dair farklı pratik ve anlam dünyasına sahiptir
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ve bu kültürün içinde bulunan her bireyin müzikle olan etkileşim süreci de biriciktir.
Bilişsel teorilere bir eleştiri olarak sunulan kültürel farkların göz ardı edilmesine
yönelik eleştirinin bir kaynağı da bu teorilerin çoğunlukla Batı kültürünün müzik
tecrübesini ve algısını yansıtmasına yöneliktir. Bu noktada da karşılaştırmalı müzik
psikolojisine başvurmak, Batı kültürünün ve müziğinin baskın olarak incelendiği
müzik psikolojisi alanında, kuramsal açıdan eksiklikleri kapatma potansiyelini
sunmaktadır. Müzik kültürlerinin karşılaştırmalı olarak incelendiği karşılaştırmalı
müzikoloji alanın ortaya çıktığı dönemde, yapılan araştırmalarda Batının kültürel
üstünlüğünü kanıtlamanın ve milliyetçiliğin hakim olması sebebiyle, doğal olarak
karşılaştırmalı müzik psikolojisi alanına da günümüzde şüpheyle yaklaşılmaktadır.
Karşılaştırmalı müzikoloji alanı, ikinci dünya savaşı sonrası popülerliğini yitiren bir
alan olmakla birlikte, amacı farklı kültürlerin müziklerinin araştırılması ve
sınıflandırılmasıdır. Karşılaştırmalı müzikolojinin, antropoloji disiplinine dayanan iki
temel noktası kültürel evrimcilik ve difüzyonizmdir. Kültürel evrimcilik dört temel
iddiada bulunur (Stone, 2008, s. 25):
1. Kültürler basitten karmaşık olana, dolayısıyla ilkelden medeni olana doğru
gider.
2. Toplumlar “ilerledikçe” müzikleri de basitten karmaşığa doğru “evrilir”.
3. Toplumlar birbirleriyle eşevreli (coherent) bir yapısal sistemden geçer ve bu
sistemler birbirleriyle ilişkilidir.
4. Belirli müzik pratikleri birden fazla toplumda aynı anda bulunur. Çünkü birey
ve toplum bazında, insana özgü belirli psikolojik yapılar, toplum evrildikçe
benzer “müzikal evrimi” de beraberinde getirir.
Günümüzün sosyal bilim anlayışına uzak olan bu iddialarda elbette birçok problemli
nokta vardır. Öncelikli olarak, kültürlerin basitten karmaşık olana doğru evrildiğine
dair iddiaların temel bir dayanağı ve bilimsel olarak bir kanıtı da bulunmamaktadır.
Kültürel evrimciliğin hakim olduğu düşünce sisteminde, Batılı araştırmacıların Batı
kültürünü karmaşık, etnografik çalışma yürüttükleri “diğer” kültürleri “ilkel” ve
“basit” olarak tasvir ettiklerini ve bunun önyargılı bir varsayım olduğunu söylemek
mümkündür. Batı kültürünü ve müziğini gelişmiş, karmaşık ve diğer “toplumların
ulaşması gereken nihai gelişim noktası” olarak tasvir eden bu görüş, araştırdığı
kültürün kendi içindeki dinamiklerini ve kültürel biricikliğini göz ardı etmekle birlikte,
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Avrupa-merkezci, milliyetçi, hatta ırkçı ve kendi kültürünün baskınlığını kanıtlamaya
yönelik bir söylem kurmaktadır.
Benzer şekilde, difüzyonizm de belirli bir kültürün kültürel pratiklerinin zaman içinde
farklı bölgelere yayıldığını iddia eder (Stone, 2008, s. 27). Difüzyonist anlayışın temel
noktası, kültürün başlangıçta tek bir noktada var olduğu ve birbirinden bağımsız
gelişen kültürler yerine, başlangıçta var olan ve yayılmaya başlayan tek bir kültürün
bulunduğu söylemidir. Bu noktada da müziğin kökeninin arayışı sürdürülür. Fakat bu
köken arayışı da kültürel evrimcilikte olduğu üzere tek bir temel kültür ve ondan
türeyen

“diğer”

kültürler

anlayışını

yansıttığı

için

milliyetçi

anlayıştan

kurtulamamıştır.
1950’lerden itibaren, ikinci dünya savaşının, dolayısıyla ırkçılığın insanlık üzerinde
yarattığı büyük yıkımla birlikte, müzikoloji çalışmalarında insana vurgu artmış ve
müziğin her kültür içinde o kültürün bağlamında incelenmesi gerektiği tartışılmıştır.
Dolayısıyla müzik evrensel olduğu iddia edilen ve tek bir evrensel müzik tanımının
bulunduğu bir yaklaşımdan, kültürlerin ve dolayısıyla müziklerin biricikliğini
savunan, evrenselden ziyade lokal olana vurgu yapan bir yaklaşıma kaymıştır.
Karşılaştırmalı müzikoloji alanından, karşılaştırmalı müzik psikolojisi alanına
gelindiğinde ise müzik psikologlarının çoğunlukla Batı kültürüne ait müzikal
pratiklere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söylenebilir (Patel ve Demorest, 2013, s.
648). Fakat buna rağmen Patel ve Demorest’e göre, karşılaştırmalı müzik psikolojisi
alanı, tüm bu Batıya yönelik çalışmaların baskın olduğu akademik yönelimler bir
kenara bırakıldığında, genel olarak müzik psikolojisi alanına fayda sağlayacak
niteliktedir. Karşılaştırmalı müzik psikolojisi araştırmaları sayesinde, farklı kültürlerin
müziğe dair psikolojik süreçleri çalışarak, müziğe dair nelerin doğuştan gelen, nelerin
sonradan kültürel süreçlerle adapte edilerek geliştirildiğine dair konulara daha fazla
ışık tutulabilir. Yapılan çalışmalarda önyargılı bir yaklaşım sergilememek ve
karşılaştırılan kültürlerin hepsini eşit şekilde ele alabilmek için Patel ve Demorest
(2013, s. 672) metodolojik olarak dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralar:
Öncelikle yapılan çalışmalarda eğer bir deney yürütülüyorsa deney kapsamında
katılımcılara verilecek görevler ve uyaranlar iki kültürde de geçerliliği olan öğelerden
oluşmalı. Bunu sağlayabilmek amacıyla da araştırmacılar çalışma yürütülecek tüm
kültürlerden insanları bir araya getirerek araştırmanın tasarımı bir arada yapılmalı ve
bu kişiler araştırma takımına dahil edilmeli. Bir diğer önemli nokta ise çalışmanın
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yürütüleceği bağlamın iyi ayarlanmış olmasıdır. Örneğin, bazı kültürlerde bireyler,
eşlik eden bir dans veya hareket yokken müzik dinlemeye alışık olmayabilirler ve
çalışmada bu ortamın sağlanmasının atlanmaması gerekir. Müziğin tecrübe edildiği
ortama dair gerekli koşulları ve ortamı sağlama ve gerekirse ortamı uygun hale
getirebilmek için manipüle etme, verileri doğru şekilde elde edebilmek adına önem
taşımaktadır.
2.6.1 Karşılaştırmalı müzik psikolojisi çalışmaları
Bebeğin doğumundan itibaren müziğe dair kültürleme8 süreci pek çok aşamadan
geçmektedir. Kültürleme, bir bireyin doğumundan itibaren, bulunduğu toplumun
değer yargılarına ve normlarına göre adapte olması olarak tanımlanabilir. Her bireyin
bir kültürleme sürecinden geçtiği düşünüldüğünde, farklı kültürlerden insanların
birbirinden pek çok farklı değer yargılarını, normları ve ritüelleri içselleştirdikleri
söylenebilir. Müzik konusunda ise bulunulan kültürün tonal sistemine yönelik
kültürleme yaklaşık 1 yaşında başlarken, armonik yapılara dair işitsel hassasiyet 5
yaşlarında gelişmeye başlar (Trainor ve Hannon, 2013, s. 423). Hayatın bu kadar erken
dönemlerinde, kendi kültüründe bulunan pek çok müzikal öğeyi işitsel anlam
dünyasına katan birey, daha önce iç içe olmadığı bir kültürün müziğini duyduğunda,
bu müziğe dair algısı doğal olarak farklı olacaktır. Bu noktada, karşılaştırmalı müzik
psikolojisi çalışmalarında birbirinden farklı kültürlerin müziğe dair bilişsel psikolojik
yönleri araştırılarak, algısal farklılıkların sebeplerinin izi sürülebilir. Bunun yanı sıra,
müziğin toplumsal yönünün (dini ritüeller sırasında, politik eylemlerde vs.) farklı
kültürlerde incelenmesi, müziğin hem sosyal hem de bireysel anlamda bilişsel
süreçlerine dair yeni perspektifler kazandırabilir. Bir önceki bölümde tartışıldığı üzere,
bir kültürün politik-ekonomik üstünlüğünü kanıtlamaya yönelik bir amaç taşımadığı
sürece, karşılaştırmalı çalışmalar, özellikle psikoloji alanında insanın doğuştan
getirdiği özellikleri ve yetişkinliğine değin kültürel süreçlerle kendini inşa ettiği
psikolojik altyapıyı anlayabilmek açısından önem taşımaktadır.
Müzik dinleyen bir kişi düşünüldüğünde, kişinin duyduğu şey birbiri ardına sıralanmış
ses perdeleri veya ses aralıkları değildir. Bunun yerine müziği duyan kişi, birbiri ardına
gelen bu sesleri yapısal olarak tonal bir bütünlüğe sahip olan bir bütünün parçası olarak
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duyarlar (Demorest, 2011, s. 193). Kişi müziği duyduğunda, kulağına gelen
algılanacak olan işitsel bilgi, zihinde bir haritalama sürecinden geçer ve kişinin daha
önceden tecrübe ettiği müzikal deneyimler sonucu, zihninde oluşturduğu tonal
beklentilere dayanarak dinlenilen müziğe dair algı inşa edilir. İlk bölümde tartışılan
Gestalt prensipleri bu algısal bütünlüğün oluşması için önemlidir, fakat burada
bahsedilen inşa edilmiş tonal beklentide kültürel ve çevresel faktörlerin etkisini göz
ardı etmemek gerekir.
Bir müzik janrı, o janrı yansıtan belirli müzikal kalıplarla zihinde yer edinir ve bu
kalıplar, başlıca ritmik veya ölçüye dayalı, tonal veya armonik ve melodik yapılardan
meydana gelir (Stevens, 2012). Bu yapıların tüm kültürlerde geçerli olup olmadığı
henüz tam olarak bilinmiyor olsa da örneğin, Vos ve Troost’un (1989) çalışmasında,
birbirinden farklı müzik kültürlerinde hem halk müziği hem klasik müzik eserlerinde,
küçük ses aralıklarının inici, büyük ses aralıklarının çıkıcı nitelikte olduğu
belirtilmiştir. Buna paralel olarak, Huron’un (2006) Çin halk şarkıları, geleneksel Kore
müziği, Avustralya Aborjin müziği, Ojibway, Pondo, Venda ve Zulu şarkılarında
bulunan küçük aralıkların inici ve büyük aralıkların çıkıcı nitelikte olduğunu
gözlemlemesi, farklı kültürlerde ortak olarak bulunan müzikal yapıların varlığına
işaret etmektedir (aktaran Stevens, 2012).
Her ne kadar müzikal anlamda, yapısal olarak pek çok kültürde ortak noktalar bulunsa
da bulunulan kültür ve o kültürün müzik repertuarı, o kültürün bireylerinde müziğe
dair algı ve tercihleri bebeklikten itibaren etkilemektedir. Örneğin, Türkiyeli ve
Amerikalı 4-8 aylık bebeklerle yapılan bir çalışmada (Soley ve Hannon, 2010),
bebeklere Batı müziği ve balkan müziği ölçülerinin bulunduğu müzikler dinletilmiştir.
Araştırmacılar Amerikalı bebeklerin Batı müziği ölçülerinin bulunduğu şarkıları tercih
edeceğini öne sürmüşlerdir ve araştırma sonucunda bu hipotez doğrulanmıştır. Hem
balkan müziğinin hem de Batı müziğinin ölçülerini kültürel bağlamda tecrübe eden
Türkiyeli bebekler ise iki ölçüye de aynı şekilde yaklaşmış ve baskın bir tercih
yapmamışlardır. Kültürel bağlam sadece müzik tercihlerinde değil, aynı zamanda
müziğe dair hafızada da farklılıklara sebep olmaktadır. Örneğin, Amerika’dan ve
Türkiye’den, uzun süreli bir müzik eğitimi almamış yetişkin insanlara Batı müziği,
Türk müziği ve Çin müziğinden (iki kültür için de tanıdık olmayan/kontrol grubu)
müzik örnekleri dinletilmiştir ve daha sonrasında bu müzikleri içeren bir hafıza görevi
verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Türkiyeliler Türk müziğini hatırlamada,
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Amerikalılar ise Batı müziğini hatırlamada daha üstün performans göstermişlerdir
(Demorest ve diğ., 2009). Bir başka çalışmada, Avrupa ve Arap kültürel kökenine
sahip katılımcılardan, Arap makamları kullanılarak yapılan ud taksimini9 müzikal
elementlerine ayırmaları istenmiştir. Çalışma sonucunda, her iki grubun da ayırdıkları
elementler birbirinden ciddi anlamda farklı çıkmıştır. Bunun yanı sıra, Avrupalı
katılımcıların birçoğu Arap katılımcıların parça içinde yakalayabildikleri ufak
değişiklikleri yakalayamamışlardır (Ayari ve McAdams, 2003).
Karşılaştırmalı müzik psikolojisi alanında yapılan çalışmaları değerlendirirken, göz
önünde bulundurulması gereken önemli bir nokta da küreselleşmenin etkileridir.
Günümüzde kültürlerarası farklar incelenirken, Batı müziğinin dünyaya ne denli
yayıldığını ve Batı dışındaki diğer müzik kültürlerini ne denli etkilediğini de göz
önünde bulundurmak gerekir. Bu değişimleri ve yarattığı sonuçları tartışmak burada
yer verilemeyecek kadar kapsamlı bir tartışmanın konusu olsa da söylenebilir ki,
küreselleşme belirli kültürlerin müzik repertuarını, müzik algısını ve müziğe dair
anlam dünyasını etkilemiştir. Huron’un belirttiğine göre (2008), Amazon’un Javari
bölgesinde katıldığı bir keşif çalışmasında, Amazon’da yaşayan insanlar bile artık
Funk müzik ve Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera gibi isimleri dinlemektedir. Bu
noktada,

günümüzde

müzik

psikolojisinde

kültürel

etkenler

çalışılırken

küreselleşmenin etkisini de göz önünde bulundurmak gerektiği vurgulanabilir.
Müziğin psikolojik süreçlerine dair evrensel olarak ortak olan ve kültürden kültüre
farklılıklar gösteren öğeler tartışılırken, belirli bir kültürün içinde yaşayan bireylerin
de birbirlerinden çok farklı müzikal-psikolojik gelişim süreçlerinden geçtiği
unutulmamalıdır. Bu noktada, bireyin içinde bulunduğu kültürde hangi çevresel
faktörlerin bu farklılıkları yaratma potansiyeli olduğunu tartışmak yerinde olacaktır.
Bu bağlamda, çalışma kapsamında öncelik verilen çevresel faktörler aile ve öğretmen
olarak belirlenmiştir. Bunun bir sebebi, bebeklikten yetişkinliğe değin bir insanın
gerek müzikal gerek psikolojik gelişiminde en önemli başlangıç noktasının aile
olmasıdır. Daha önceki bölümlerde tartışıldığı üzere, bebek hayatının ilk dönemlerinde
anne (veya bakımı sağlayan kişi) ile iletişimi sonucunda, müzikal ve psikolojik gelişim
sürecine sürekli yeni bir gelişim basamağı ekler. Fakat bir noktadan sonra eğitim
hayatına başlayan çocuk, gününün büyük bir kısmını okulda geçirir ve artık
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gelişiminde öğretmenlerin de rolü yadsınamayacak kadar önemli hale gelir. Bu
sebeple, bir sonraki bölümde aile ve öğretmenin bireyin müzikal gelişimindeki rolüne
değinilecek ve buna ek olarak, çevresel faktörlerle birlikte bireyin müzikal gelişiminde
motivasyonun bu çevresel faktörlerle ne şekilde iç içe olduğu tartışılacaktır.
Motivasyonun özellikle ele alınıyor olmasının sebebi, birey her ne kadar aile ve
öğretmen tarafından müzikal anlamda maddi-manevi destekleniyor olursa olsun,
bireyin motivasyonun olması veya olmamasının müzikal gelişimi direkt olarak
etkilemesidir (Sloboda, 2005, s. 185). Dolayısıyla, motivasyon teorilerine ve
motivasyonun müzik gelişimine etkilerine dair literatür bir sonraki bölümde
tartışılacaktır.

Daha

sonrasında

ise

çevresel

faktörler

ve

motivasyonun,

amatör/profesyonel olarak enstrüman çalan kişilerin müzikal gelişimini hangi
yönlerden etkilediğine dair yapılan çalışmanın detaylı bir analizi sunulacaktır.
2.6.2 Müzikal gelişimde çevresel faktörler
Müzikal gelişime dair psikolojik süreçlerin başlangıcı, derinlemesine incelendiğinde
doğum öncesine kadar götürülebilir. Doğum öncesi dönemde, fetüsün dışarıdan gelen
sesleri duyabildiğine ve annenin işitsel uyaranlara karşı verdiği tepkiyi anne ile birlikte
tecrübe ettiğine çalışmanın önceki bölümlerinde değinilmişti. Doğum sonrasında
bebeğin diğer dillere kıyasla, annesinin ana dilini tercih ettiği (Moon ve diğ., 1993) ve
annenin favori şarkısı çalındığında müziksiz ortama kıyasla daha çok hareketlendiği
(Zimmer ve diğ., 1982, aktaran Lecanuet, 1996, s. 17) düşünülürse, bebeğin doğum
öncesinde çevreden gelen işitsel uyaranlara dair bir tepkiselliği olduğu söylenebilir.
Dolayısıyla, çevreyle etkileşim doğum öncesi süreçte başlamaktadır.
Doğum sonrası dönemde, müzikal gelişimde çevresel faktörlerin direkt olarak devreye
girmesi, bebeğin annesiyle kurduğu ilk fiziksel ve sözel etkileşimlerin sonrasında
başlamaktadır. Önceki bölümlerde değinildiği üzere, annenin bebeğini konuşmaya
teşvik etmesi, onunla sözel oyunlar oynayarak ses çıkarma konusundaki repertuarını
genişletmesi, yoğun bir şekilde sözel iletişim kurarak bebeği güvende hissettirmesi ve
anlamaya çalışması müzikal gelişimin temelini oluşturur. Ailenin müzikal gelişime
dair ilk adımları atmasından sonra ise okul çağına gelen çocuğun, öğretmeni ile
kurduğu iletişim ve öğretmeninin müziğe yaklaşımı çocuğun müzikal gelişimi
açısından kritik önemdedir.
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Kimi zaman çocuk müzikal gelişimini sadece okuldaki eğitimle sürdürmez, bunun
yanında okula başlamadan önce veya okula gittiği dönemde, okul dışında enstrüman
dersi almaya başlayabilir ve profesyonel müzisyenliğe doğru yeni bir müzikal gelişim
sürecine girmiş olur. Yapılan araştırmalarda, çocukların 4-6 yaş öncesinde bir müzik
enstrümanına odaklanmakta zorluk yaşayabilecekleri (Lehmann ve diğ., 2007, s. 35)
veya 5 yaşından küçük çocukların nadiren bir müzik enstrümanı çaldıkları ve bu
yüzden bu yaştan önce enstrümana yönelik müzikal gelişime dair geçerli veri elde
etmenin zor olabileceği ileri sürülmektedir (Trainor ve Hannon, 2013, s. 457). Bu
sebeple, sunulacak olan literatürde 6 yaş ve üzeri çocukların müzikal gelişimini
inceleyen çalışmalara yer verilmiştir.
Yaşları 8-18 arasında olan ve her biri enstrümanında farklı başarı seviyelerinde olan
257 çocukla yapılan bir çalışmada, öğretmen faktörünün çocuğun müzikal gelişimine
ne şekilde etki ettiği araştırılmıştır (Davidson ve diğ., 1998). Öğrenciler, çalışmada
öğretmenlerinin karakterini, konuşkan olma, arkadaş canlısı olma, rahat olma,
cesaretlendirici olma, çalışma konusunda ısrarcı olma, iyi öğretmen, iyi bir müzisyen
olarak ve tüm bu maddelerin zıtlarını (suskun olma, cesaret kırıcı olma vb.) içeren bir
skala üzerinden değerlendirmiştir. Çalışma sonucunda, enstrümanına başarılı bir
şekilde devam eden öğrencilerin öğretmenlerini arkadaş canlısı, konuşkan ve rahat
kişiler olarak tanımladıkları ve başka bir öğretmenle çalışmaya devam ettiklerinde o
öğretmenin de aynı şekilde bu özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir. Yani, bir
öğrencinin enstrümanına başarılı bir şekilde devam edebilmesi için öğretmenin
karakter özellikleri önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, enstrümana başlanan ilk
dönemde çocuğun enstrümanına ve müzikal gelişimine devam edebilmesi için
öğretmenin kişiliğine yönelik özellikler önemliyken, daha sonraki dönemlerde
öğretmenin profesyonel özelliklerine dair (iyi bir müzisyen olma, iyi öğretmen olma
gibi) özellikler öğrenciler için daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışmadan görüldüğü
üzere, öğretmenlerin özellikle öğrenciyle kurduğu kişisel ilişki enstrüman derslerinin
başlangıcında öncelikli olmaktadır. Öğretmenini kişisel olarak sevmeyen ve iyi bir
iletişim kuramayan çocuk enstrümana devam etmekte zorlanmaktadır. Başlangıçta iyi
bir kişisel ilişki kuran çocuk, ilerleyen zamanlarda profesyonel özelliklere
odaklanabilmektedir ama yine de iyi bir enstrüman eğitiminin başlangıcı öğretmenin
öğrencisiyle kurduğu olumlu ilişkide yatmaktadır.
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Sloboda’nın (2005, s. 185) katılımcılara hayatlarının ilk 10 yılında müziğe dair olan
anılarını sorduğu çalışmasında, katılımcıların önemli bir anlam yüklediği anıların
birçoğunun rahat ve resmi olmayan, herhangi bir yargılayıcı unsurun bulunmadığı ve
sevdikleriyle birlikte olan bir ortamda gerçekleştiğini belirtmesi müzikal gelişimde
öğrenciye rahat bir ortam sunmanın önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bunun yanı
sıra, rahat ve mutlu hissettiren bir ortam, çocuğun ilerleyen zamanlarda müzikle olan
etkileşimini de olumlu etkilemekte ve bu çocukların çoğu müziğe hayatlarının
ilerleyen zamanlarında da devam etmektedir. Bu durumun aksine, gerginliğe, utanç
duymaya, aşağılanmaya ve eleştiriye (eleştiri korkusu da dahil olmak üzere) maruz
kalan kişiler müziğe dair olumsuz tecrübeler yaşamakta ve daha sonrasında bu durum,
kişinin müziğe dair performansının veya dinlemeye yönelik aktivitelerinin üzerinde
olumsuz etkiler bırakmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu olumsuz faktörlerin
tecrübe edilmesi neredeyse hiçbir zaman aile ve arkadaşlar arasındaki günlük
bağlamda gerçekleşmemekte, daha çok eğitim ortamında öğretmen ve akranların
bulunduğu ortamlarda gerçekleşmektedir.
Ebeveynlerin, çocuğunun müzikal gelişimine katkı sağlayacak bir ortam sunması
ilerleyen zamanlarda çocuğun iyi bir müzisyen olmasına yardımcı olabilir (Sloboda ve
Davidson, 1996, s. 180). Müzikal yeteneğin, hayatın erken dönemlerdeki izi
sürülürken, çoğunlukla ebeveynlerin müzikal gelişime ne denli dahil olduğu önem
taşımaktadır. Sloboda ve Davidson’ın çalışmasında belirtildiği üzere, bir enstrümana
başlayan çocuğun o enstrümana devam edip etmemesinde özellikle ebeveynlerin rolü
çok kritiktir. 8-18 yaş arası 119 çocukla yapılan çalışmada, müzikte başarı yakalayan
çocukların ebeveynlerinin, çocuğunun enstrüman derslerini takip ettiği, öğretmenden
derslere yönelik devamlı geribildirim aldığı ve çocuk enstrümanını pratik ederken
yanında bulunduğu belirtilmiştir. Buna paralel olarak, müzikal çalışmalarını bırakan
çocukların ebeveynlerinin çocuğun ilk müzik derslerinde çocuk pratik yaparken çok
sık yanlarında olamadıkları tespit edilmiştir. Çalışmaya dair bir diğer ilginç nokta ise
çalışmaya katılan ve yüksek müzikal başarıya sahip çocukların ailelerinin hiçbirinin
müzisyen olmamalarıdır. Fakat bu ebeveynler müzisyen olmasa bile amatör olarak
müzik dinlemekten keyif almakta ve müziğe dinleme açısından ilgi duymaktadır ve
hatta çocuk müzik derslerine başladıktan sonra dinleme aktivitelerinde bir artış da
gözlemlenmektedir. Son olarak, ebeveynlerin, müzikal yeteneği, takdire şayan fakat
başarması zor ve bu yüzden de çaba ve dikkat gerektiren bir şey olarak görmeleri ve
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çocuğa müzikal aktivitelerinde gerekli motivasyonu veren ve buna yatırım yapan
kişiler olmaları ilerleyen zamanlarda çocuğun müzikal aktivitelerini sürdürmesi ve
başarı kazanması açısından önemlidir. Bu noktada, şunu da belirtmek gerekir ki
ebeveynlerin müzisyen olması, çocuğun müziğe dair motivasyonunu bir noktada
düşüren bir etken haline gelebilmektedir. Müzisyen olan ebeveynler müziğe dair
yüksek standartlara sahip olduklarından ve buna bağlı olarak çocuktan da daha başarı
odaklı, daha katı bir çalışma disiplini ve yaklaşım beklediklerinden dolayı zaman
zaman çocuğu takdir etme konusunda yetersiz kalmaktadır (Sloboda ve Howe, 1991).
Müzisyen bulunmayan ailelerdeki çocuk, ailenin “müzisyeni” olarak özel bir kişi
olarak görülmekte ama müzisyen ailelerdeki çocuk bu konuda diğerleri kadar takdir
görememektedir.
Bu noktada, çocuğun veya yetişkinin çevresindeki insanlardan gördüğü takdir veya
desteğin de dahil olduğu, motivasyona dair dinamiklere değinmek gerekir. Bir kişinin
öğretmeninin veya ailesinin sunduğu destekleyici bir ortama sahip olması, bu kişinin
her zaman müziğe ve müzikal pratiğe dair istekli ve hevesli olması için yeterli değildir.
Bu isteğin sürdürülebilmesi için kişinin müziğe dair motivasyonunun da yüksek
olması gerekir. Motivasyon, kişinin hedeflediği şeyler arasında, bazılarını başarmaya
dair daha değerli görmesi ve bu değer atfettiği hedefi başarmaya yönelik isteği olarak
tanımlanabilir. Motivasyona dair dinamikleri anlamak, bir müzisyenin her koşulda
enstrüman pratiğini bırakmadan müzikal kariyerine devam ettiğini anlamak ve aynı
zamanda, bir müzisyenin belirli zorluklarla karşılaştığında neden bir süre sonra müziği
bıraktığını anlamak açısından önemlidir. Aynı zamanda, enstrüman öğrencilerinin de
kimisinin öğrenmeyi hiçbir koşulda bırakmadan zorlukların üstesinden gelmeye
hevesli olduğunu, kimisinin de zorlukla karşılaştığı anda enstrümanını bıraktığını
açıklamak adına da önem taşımaktadır.
McPherson’un (2000) 7-9 yaş arasında 133 çocukla yaptığı çalışmasında, enstrümanı
sadece birkaç seneliğine çalmayı hedefleyen çocukların enstrümanda en yavaş
ilerleyen çocuklar olduğu ve bunun evde ne kadar pratik yaptıklarından bağımsız bir
şekilde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yani, enstrümanı çalmaya dair uzun vadeli içsel
bir istek olmadığında ne kadar pratik yapıldığının bir önemi olmadığı belirtilmiştir.
Bunun yanı sıra, okul bitene kadar enstrüman çalmayı hedefleyen çocukların ise
enstrümanında daha yüksek başarıya sahip olduğu ve bu başarıda, zamanla artan pratik
yapma süresinin de etkisi olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, enstrümanı uzun süre
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çalma isteğine sahip olan çocukların motivasyonu, onları zaman geçtikçe artan bir
enstrüman pratiğine yöneltmiştir. Çalışmada, hayatlarının büyük bir bölümünde
enstrüman çalacağını belirten çocukların ise enstrüman çalışmaya en çok zaman ayıran
grup olduğu ve bu çocukların motivasyonunun dışsal faktörlerden (enstrüman
öğrenmek istiyorum çünkü bütün arkadaşlarım orkestraya katılıyor) ziyade içsel
faktörlerden (kendimi bildim bileli müziği hep sevmişimdir) kaynaklandığı
belirtilmiştir.
Engin’in (2012), müzisyenlerin çalgılarına yönelik tutum ve motivasyonlarını
incelediği çalışmasında da McPherson’un (2000) çalışmasında elde ettiği sonuçlara
paralel olarak, enstrümanına daha çok vakit ayıran müzisyenlerin daha yüksek
performans sergiledikleri ortaya koyulmuştur. Engin, bu durumun enstrümanına az
çalışmaktan kaynaklı bir yetersizlik hissi veya enstrümana az vakit ayırmaktan
kaynaklı enstrümanla kurulan bağın zayıflaması gibi nedenlerden olabileceğini öne
sürmüştür. Aksine, enstrümanına yeterli vakti ayıran müzisyenlerin de kendilerini
enstrümanı için daha çok emek harcayan, enstrümanında kendini yetkin hisseden ve
enstrümanıyla daha fazla duygusal bağ kuran kişiler olarak gördükleri belirtmiştir.
Dolayısıyla, çalışma sonucuna göre, enstrümana fazla vakit ayırmak motivasyonu
yükseltirken, az vakit ayırmak motivasyonu düşürmektedir.
Tabaru ve Şen’in (2019) Türkiye’de pek çok farklı üniversiteden katılan müzik
öğretmeni adaylarının ses eğitimi dersine yönelik motivasyon düzeylerini inceledikleri
çalışmasında da haftalık çalışma süresi en yüksek olan öğrenci (müzik öğretmeni
adayı) grubunun derse yönelik en yüksek motivasyona sahip olduğu, öte yandan hiç
pratik yapmayan öğrenci grubunun ise en düşük motivasyona sahip olduğu
belirtilmiştir.
Son olarak Dweck’in (2000) çalışmasında, ustalaşmaya odaklanan ve buna adapte olan
çocukların, müziğe dair bir zorlukla karşılaştıklarında çalışmayı sürdürdükleri ve
enstrümanına dair görevlerini tamamlamaya başarısız olsalar bile keyifle devam
edebildikleri belirtilmiştir. Öte yandan, müziğe dair adaptasyonu zayıf ve
enstrümanında motivasyon eksikliği yaşadığından dolayı çaresiz hisseden çocuklar,
başarısızlık durumunda bu başarısızlığın kendilerinin kontrolünde olmadığını ve ne
yaparsa yapsınlar başaramayacaklarını düşünmektedirler. Bu çalışmada ilginç olan
nokta ise bu çalışmaya dahil olan çocuklarda kendilerini çaresiz hisseden çocukların,
ustalaşmaya odaklanan çocuklardan iki kat daha fazla çalışıyor olmalarıdır. Buradan,
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bu çocukların düşük motivasyonla çalıştıklarından dolayı çalışma verimlerinin
düştüğü sonucu çıkarılabilir.
Bu çalışmalardan bağımsız olarak, enstrümanında çok başarılı olarak görülen kişilerin
bile zaman zaman kendilerini müzikal anlamda çaresiz hissettikleri söylenebilir. Bu
noktada önemli olan, kişinin içsel motivasyonunu yüksek tutup enstrüman pratiğini
sürdürebilmesi ve zorluk ve başarısızlıkların da sürecin bir parçası olduğunu
içselleştirebilmesidir.
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3. ÇALIŞMA: MÜZİKAL GELİŞİMDE AİLE, ÖĞRETMEN VE
MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİ
Bu çalışmanın amacı, enstrüman çalan veya öğrenme sürecinde olan bir bireyin
müzikal gelişim sürecinde önde gelen çevresel faktörlerden ikisi olan aile ve
öğretmenin, bunlara ek olarak motivasyon faktörünün bireyin müzikal gelişimine nasıl
etki ettiğine dair ışık tutmaktır. Bunu gerçekleştirmek için, bir veya birden fazla
enstrümanı öğrenme aşamasında olan bireylerle ve enstrüman eğitimini tamamlamış
müzisyenlerle görüşmeler yapılmıştır. Ucu açık 20 sorudan oluşan (Ek A), yarı
yapılandırılmış bu görüşmelerin ilk bölümünde, ailelerinin, katılımcıların müzikal
gelişim sürecine ne şekilde destek olduğuna, müzikle ne kadar iç içe olduğuna ve ev
ortamının enstrüman çalışmaya/müzik yapmaya uygunluğuna yönelik sorular
sorulmuştur. Öğretmenle ilgili olan ikinci bölümde ise katılımcılara öğretmeninin
müzikal anlamdaki yetkinliğine ve öğretme yöntemine yönelik teknik soruların yanı
sıra, öğretmenin karakterine ve öğrencisine kişisel anlamda verdiği destekler veya
yaptığı olumsuz eleştirilere yönelik sorular sorulmuştur. Son olarak motivasyon
bölümünde ise katılımcıların müziğe dair genel motivasyonu, motivasyonunu
yükselten/düşüren durumlar sorulmuş ve müziğe dair temel motivasyon kaynağının
neye bağlı olduğunun izi sürülmeye çalışılmıştır.

Aile
Öğretmen
Motivasyon

Müzikal Gelişim

Şekil 3.1 : Çalışmada yer alan kategoriler.
Şekil 3.1’de, çalışmada yer alan kategoriler bir şema halinde sunulmuştur. Buradan
hareketle, çalışma için belirlenen hipotezler şu şekildedir:
1. Ailenin müzikle iç içe olması ve katılımcıya müzikal gelişimi için destekleyici
bir ortam sunması katılımcılara müzikal gelişimleri açısından olumlu bir
altyapı sunmaktadır.
2. Öğretmenin teknik anlamda yetkin olması ve öğrencisine uygun bir öğretim
metoduna sahip olması katılımcının müzikal gelişimini desteklemektedir.
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3. Öğretmenin karakterinin katılımcılar tarafından olumlu olarak algılanması,
katılımcının müzikal gelişimini desteklemektedir.
4. Katılımcıların müziğe dair (sadece pratik yapma değil, müzik dinleme, beste
yapma da dahil) genel motivasyonun yüksek olması müzikal gelişimi
desteklemektedir ve motivasyon başarı ve başarısızlık algısı ile ilişkilidir.
3.1 Katılımcılar
Çalışmada, amaçlı örnekleme ile seçilen katılımcılar yer almıştır. Çalışmaya
katılmaları için enstrüman öğrenme sürecinde olan veya enstrüman eğitimini
tamamlamış müzisyenler seçilmiştir. Enstrüman eğitimini tamamlamada göz önünde
bulundurulan kriterler, katılımcının bir konservatuarın enstrüman bölümlerinden
birinden mezun olması, müzisyen olarak sahne alıyor veya beste yapıyor olmasıdır.
Bunun yanı sıra, katılımcının dört yıldan uzun süredir kendi kendine enstrüman
öğreniyor olması ve yine dört yıldan uzun süredir özel öğretmen ile çalışma sürdürmesi
de bu kategoride kabul edilmiştir. Dört yıllık zaman dilimi, konservatuarların
enstrüman bölümlerinde lisans programlarının süresine denk geldiğinden dolayı baz
alınmıştır.
Çalışmadan önce katılımcılara sunulan bilgilendirme formu Ek B’dedir. Çalışmaya 16
erkek 35 kadın olmak üzere toplamda 51 kişi katılmıştır. 46 kişi ile Zoom, Skype,
Whatsapp gibi sosyal medya mecralarında görüntülü olarak, 1 kişi ile sadece sesli
olarak, 4 kişiyle ise mail aracılığıyla görüşülmüştür. Sosyal medya mecralarının
görüşme aracı olarak tercih edilmesinin sebebi ise çalışma yürütülürken sürmekte olan
Covid-19 salgınının yüz yüze görüşme durumunda araştırmacının ve katılımcının
sağlığına yönelik risk arz etmesidir.
Çalışmaya katılan kişiler, 9-18, 19-30 ve 31-60 yaş arası olmak üzere yaşlarına göre
üç gruba ayrılmışlardır. 9-18 yaş grubundan 13, 19-30 yaş grubundan 23, 31-60 yaş
grubundan ise 15 kişi katılmıştır. Çalışmaya, Yalova, Adana, Denizli, Çanakkale,
Antalya ve İngiltere’den (enstrüman eğitimini Türkiye’de almış) birer kişi katılmış,
fakat katılımın büyük çoğunluğu (44 kişi) İstanbul’dan olmuştur.
Çalışmada, katılımcıların enstrüman eğitimine dair homojen bir örneklemi temsil
etmediği söylenebilir. Bu bilinçli bir tercihtir. Çünkü çalışmanın odak noktası, farklı
demografiğe sahip, farklı eğitim sürecinden geçmiş ve farklı enstrümanları çalan
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katılımcıların müzikal gelişimlerine dair ortak çevresel faktörler (aile ve öğretmen) ve
motivasyona yönelik tecrübe ettikleri benzer süreçleri keşfetmektir. Bu sebeple,
çalışmaya 18 farklı enstrüman dahil edilmiştir ve katılımcılardan bir kısmı 18
enstrümandan birini çalarken, bir kısmı iki veya üç enstrüman birden çalmaktadır. Bu
enstrümanlar ve çalan kişi sayıları şu şekildedir:
Piyano-23 kişi, keman-19 kişi, akustik gitar-12 kişi, bağlama-5 kişi, bas gitar-5 kişi,
viyolonsel-2 kişi, yan flüt-2 kişi. Bu enstrümanların yanı sıra çalışmada, dilli kaval,
dilsiz kaval, buzuki, ukulele, trompet, saksafon, klasik kemençe, berimbau, armonika,
kontrbas, elektro gitar çalan birer kişi bulunmaktadır.
Katılımcılar aldıkları enstrüman eğitimine göre gruplandırıldığında 12 kişinin
enstrümanıyla ilgili eğitimini tamamlamış veya kendini eğitmiş ve müzisyen/besteci
olarak müzik kariyerine devam eden, 39 kişinin ise enstrümanına yönelik özel ders
alan veya dersleri bırakıp müzik eğitimini sonlandırmış kişilerden oluştuğu
gözlemlenmektedir.
Müzisyen olan 12 kişinin 3’ü, bir öğretmenle uzun soluklu bir çalışma sürecine
girmeden, çoğunlukla kendi kendini eğiten kişilerden oluşmaktadır. 12 kişinin 4’ü
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu müzisyenlerden, 5’i Konservatuar mezunu
müzisyenlerden oluşmaktadır. Burada Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarın ayrı
tutulma sebebi katılımcıların bu iki kurumsal yapının eğitim sisteminin aynı algılansa
da farklı olduğunu ve genellikle müzik çevresindeki kişilerin bu farkı göz ardı
ettiklerini belirtmeleridir. Katılımcılar, Güzel Sanatlar Fakültesindeki eğitimin
konservatuara göre daha esnek bir şekilde ilerlediğini ve “programa daha az bağlı” bir
kurumsal yapı olduğunu söyleyerek aradaki farkı bu koşulların oluşturduğunu
belirtmişlerdir.
3.2 Metot
Çalışmada nitel veri analizi metodu kullanılmıştır. Bunun sebebi, katılımcıların
araştırma konularına yönelik (aile, öğretmen, motivasyon ve müzikal gelişim) öznel
cevaplarına yer veren ve araştırmayı katılımcıların verdiği cevaplardaki ortak
örüntüler üzerine kurgulayan; önceden belirlenmiş ve görece sınırlı bir şekilde
sınıflandırılmış sonuçlara kıyasla, daha derinlemesine ve konular arasındaki ilişkileri
daha iç içe geçerek bütünleşmiş bağlantılarla inceleyen bir araştırma yöntemi tercih
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edilmesidir. Çalışmada, belirlenen konular üzerindeki ilişkilere ağırlık verildiğinden,
dolayısıyla bir sebep-sonuç belirleme amacı taşınmadığından dolayı bağımlı/bağımsız
değişken yerine birazdan açıklanacağı üzere Dey’in (1993) kategori kavramı
kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, çalışma nicel bir çalışma olmadığından dolayı, çalışma
kapsamında sunulan şekillerdeki çizgilerde herhangi bir etki yönü belirtmekten
kaçınılmıştır. Açıklık getirmek gerekirse, örneğin aile ve müzikal gelişim arasındaki
ilişki incelenirken, ailenin kişiye müzikal aktiviteleri konusunda destekleyici bir
şekilde yaklaşması kişinin müzikal gelişimini olumlu yönde etkileyebilecekken aynı
şekilde kişi müzikal gelişimini çok iyi bir şekilde sürdürdüğü için de aile destekleyici
olmuş olabilir. Çalışmada incelenmek istenen nokta, hangisinin hangisine sebep
olduğundan ziyade katılımcıların ailelerinin destekleyici olmalarını, kendi müzikal
gelişimleri açısından ne şekilde tecrübe ettikleri ve bunu nelerle ilişkilendirerek
yaşantıladıklarıdır.
Araştırmada Ian Dey’in nitel veri analizi yaklaşımı baz alınmıştır. Dey’in (1993) nitel
veri analizi yaklaşımında, analizi gerçekleştirmek için öncelikli olarak eldeki
verilerden kategoriler oluşturmak ve daha sonrasında verileri bu oluşturulan
kategorilere atamak gerekmektedir. Bu çalışma için belirlenen ana kategoriler aile,
öğretmen, motivasyon ve müzikal gelişimdir.
Analiz sürecinde kategoriler belirlendikten sonra veri analizine devam edilerek,
kategoriler alt kategorilere ayrılmaktadır (Dey, 1993). Çalışma için belirlenen alt
kategoriler Şekil 3.2’de sunulmuştur. Alt kategoriler belirlendikten sonra ise bu alt
kategorilerin birbiri ile bağlantılandırılması ve daha sonrasında her bir alt kategorinin
bulunduğu ana kategorilerin birbiri ile bağlantılandırılması gerçekleşir. Burada,
kategoriler ve alt kategoriler analiz açısından karmaşık bir tablo sunacağından dolayı
diyagramlar ve matrisler analizi açıklamakta kolaylaştırıcı bir yöntem olarak
kullanılabilir. Çalışmanın son aşamasında ise tüm alt kategori ve kategorilerin birbiri
ile ilişkisi analiz edildikten sonra bu analizden sonuç olarak ne elde edildiği açıklanır
ve tartışılır.
Dey’e göre kategoriler ve alt kategoriler, çalışmada yöneltilen sorulara verilen
cevapların analizi ile elde edilir. Fakat bu çalışmada kategori ve alt kategoriler önceden
belirlenmiştir. Belirlenen alt kategorilere ait elde edilen verileri bağlantılandırılma ve
ana kategorileri bağlantılandırılıp sonuç elde etme süreci Dey’in yaklaşımına göre
gerçekleştirilmiş, fakat kategorizasyon sürecinde ana kategoriler ve alt kategorilerin
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belirlenmesi veri analizi aşamasından önce yapılmıştır. Dolayısıyla, Dey’in (1993)
nitel veri analizine yönelik kesin bir yöntem belirtmekten ziyade analizin temellerini
açıkladığı ve nitel veri analizinde birbirinden farklı yaklaşımları bir arada kullanarak
oluşturduğu bu çalışmasından yola çıkarak; bu çalışmada nitel veri analizinin
temellerine bağlı kalınmış, fakat analiz sürecindeki analiz aşamalarının sırasına dair
değişiklik yapılmıştır. Kategoriler-alt kategoriler, veri analizinden sonra değil de önce
belirlenmiş ve daha sonrasında alt kategorilerin kendi içinde ve kategorilerin kendi
aralarındaki ilişkilerin analizinde Dey’in yaklaşımı bire bir uygulanmaya çalışılmıştır.
Kategoriler

Alt Kategoriler
Ailenin müzikle etkileşimi ve müziğe
verdiği değer.

Aile

Ailenin katılımcının müzikal yaşantısına olan
yaklaşımı ve desteği.
Katılımcının, öğretmenin öğretme yöntemine
ve nasıl bir öğretmen olduğuna dair genel
izlenimleri.

Müzikal Gelişim

Öğretmen

Öğretmenin karakter özellikleri
Öğretmenin öğrencisine desteği ve olumsuz
eleştirileri.
Katılımcının müziğe dair içsel motivasyonu.

Motivasyon

Katılımcının müzikal aktivitelere yönelik
motivasyonunu yükselten/düşüren etkenler.
Katılımcının çaldığı enstrümana
yönelik başarı ve başarısızlık algısı.

Şekil 3.2 : Çalışmada yer alan kategori ve alt kategoriler.
Katılımcılarla toplamda 20 sorudan oluşan, yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılmıştır. 20 sorunun sonunda katılımcılara bu sorulardan bağımsız olarak, müzikal
gelişim için ideal olan aile ortamının ve öğretmenin katılımcılara göre nasıl olduğuna
yönelik bir soru daha yöneltilmiş ve hiçbir yönlendirme olmadan katılımcılardan bu
konulardaki fikirleri istenmiştir. Buradaki amaç, katılımcıların çalışma sırasında ek
olarak dile getirmek istedikleri konuları veya aklına sorulardan bağımsız olarak gelen
fikirleri dile getirebilmeleri için bir alan bırakmaktır.
Görüşmeler yaklaşık olarak 25-90 dakika arasında sürmüştür. Bu süre farkının ortaya
çıkmasında katılımcıların birden fazla öğretmenle çalışmış olması veya birden fazla
enstrüman çalıyor olmasından dolayı görüşme süresinin uzaması ve çoğunlukla 9-18
yaş grubundaki katılımcıların görüşme sırasında yetişkinlere kıyasla daha kısa
cevaplar vermesinden dolayı görüşme süresinin görece kısa olması etkili olmuştur.
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3.3 Sonuç
3.3.1 Aile kategorisi
Ailenin müzikle etkileşimi ve müziğe
verdiği değer

Müzikal gelişim

Aile

Ailenin katılımcının müzikal yaşantısına olan
yaklaşımı ve desteği

Şekil 3.3 : Aile kategorisi ve alt kategorileri.
Aile kategorisinde, alt kategorilerden ilki ailenin müzikle etkileşimi ve müziğe verdiği
değerdir (Şekil 3.3). Çalışmaya katılan 51 katılımcının 41’i ailelerinin müziğe değer
verdiklerini belirtmiştir. Burada müziğe verilen değer kavramı, katılımcıların öznel
tecrübelerini açığa çıkaracak şekilde çalışmaya dahil edilmiş ve her katılımcı için
ailesinin müziğe değer vermesinin onlar için ne ifade ettiğine dair görüşülmüştür.
Katılımcılara göre ailelerinin müziğe değer vermesi genel olarak ailenin çok müzik
dinlemesi, sanatın aile için önemli olması, müziğin kültürel boyutunun ve etnik kimliği
yansıtan özelliklerinin aileler için önemli olması şeklinde ifade edilmiştir. Türkiyeli
katılımcıların ailelerinde, Türk halk müziği veya Türk sanat müziği yaygın bir şekilde
dinlenirken, farklı etnik kimliğe sahip katılımcıların aileleri de kendi müzik
kültürlerine ciddi bir önem atfetmiştir. Bu noktada, bu katılımcıların aileleri için müzik
sadece bir sanat alanı veya bir boş zaman aktivitesi olmaya kıyasla kültürel bir olgudur
ve kültürel/etnik kimliğin paylaşılması ve sürdürülmesi işlevini de görmektedir.
Katılımcılar bu durumu şöyle dile getirmiştir:
“…yani şimdi biraz da benim kökenim farklı olduğu için, Türk olmadığımız için…
ailede… müzik bizi o kültüre bağlayan tek şey. Bence o yüzden çok önemli bir şey
bizde.” (MG, 25)10
“…çok değer veriyor. O da şöyle diyeyim, bizim ailede müzik en başından beri bir
kültürü sembolize ediyor, hatta iki farklı kültürü sembolize ediyor. Annem ve babam
ayrı kültürlerden geliyor. Annem… Kafkas müziğine çok değer verirdi. Yani bunu hani
bize de öğretirdi. Babam dediğim gibi işte alevi olduğu için o deyişlere, müziklere çok
önem verirdi ve hala da öyle…” (SÖ, 20)
Kültürel/etnik boyutun yanı sıra katılımcıların bir kısmında, özellikle keman ve piyano
çalan katılımcılarda ailede klasik müzik dinleme, klasik müzik konserlerine gitme de

10

(Ad Soyad, Yaş) şeklinde kodlanmıştır.
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öne çıkan temalardır ve bu aktivitelerden, müziğe verilen değerin bir göstergesi olarak
söz edilmiştir. Kimi katılımcıların aileleri katılımcı enstrümana başlamadan önce
klasik müziğe ilgi duymakta ve katılımcı dinlediği müzik hoşuna gittiği için
enstrümana başlamaktayken, kimi katılımcıların aileleri katılımcı bir “klasik müzik
enstrümanı” çaldığı için klasik müzik dinlemeye ve konserlere ailece katılmaya
başlamaktadır.
Çalışmaya katılan 51 kişinin neredeyse yarısının ailesi katılımcıları bir müzik
enstrümanı çalmaya yönlendirmiştir ve katılımcılar müziğe bu şekilde başlamıştır. Bu
katılımcıların ailelerinin müziğe değer vermelerinin yanı sıra, müziği çocuklarının
hayatlarına katmak için bir çaba içinde de olduğu gözlemlenebilir. Buna ek olarak,
katılımcıların çoğunluğunun ailelerinde enstrüman çalan başka bir aile bireyi de
bulunmaktadır (36 kişi). Katılımcıların ailelerinde en çok çalınan enstrümanlar
bağlama (18 kişi) ve gitar (14 kişi) olarak dile getirilmiştir. Katılımcılar, evde bir
enstrüman çalınmasının kendileri açısından kültürel bir önem taşıdığını (özellikle
bağlama konusunda), bunun yanı sıra evde icra edilen müzikleri dinlemenin, evdeki
müzikal aktivitenin içinde büyümenin, enstrümanı çalan aile bireyinin kendilerinde bir
hayranlık/özenme durumu yaratmasının, ilerleyen zamanlarda kendilerini enstrüman
çalmaya yönelttiğini belirtmişlerdir.
Çalışma kapsamında, 10 kişi ailesinin müziğe değer vermediğini veya ortalama bir
değer verdiği belirttiğini söylemiştir. Bu katılımcılar ailelerinden bağımsız olarak
enstrüman öğrenmeye başlamış veya kendi müzik kariyerlerini ailelerinin fikirlerinden
bağımsız olarak ilerletmişlerdir. Değer verilmeme katılımcılar tarafından, müziğin
ailede çok konuşulmaması, müziğin aile tarafından “boş iş” gibi görülmesi, ailenin
sanatla çok alakası olmaması gibi meseleler dile getirilerek açıklanmıştır. Örneğin:
“…hiç (değer vermezler)… yani böyle şey, icra etmek ve ettirmek adına kesinlikle
değersiz gördükleri bir şeydir (müzik).” (EÖ, 42)
Her ne kadar katılımcıların ailelerinin büyük çoğunluğu müziğe değer verdiklerini
belirtseler de görüşmeler sırasında dikkat çekici bir mesele ortaya çıkmıştır. Gerek
enstrüman öğrenen gerekse aktif olarak müzik kariyerine devam eden katılımcıların
ailelerinin bir kısmı müzisyenliği bir meslek olarak görmemekte ve müziğe değer
verdiklerini belirtseler bile çocuklarının müziği sadece bir hobi olarak yapmalarını
tercih ettiklerini, en fazla ikincil bir meslek olarak yapmalarını uygun gördüklerini
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katılımcılara belirtmişlerdir. Burada aileler tarafından, müzisyenlerin maddi olarak
sıkıntı yaşamalarına ve müzisyen yaşamına yönelik önyargılı tutumlara dair temalar
öne çıkarılmaktadır. Örneğin:
“Başlangıçta annem biraz tedirgin oldu acaba nasıl olur gibisinden… Şöyle
düşünüyorum…Acaba ben bunu bir meslek olarak icra edebilir miyim, meslek olarak
yapabilir miyim gibi düşünüyordum. Annem de pek olumlu yönden istemiyordu…. Şu
anda da devam ediyor galiba (gülüyor)” (ZG, 19)
“İlk zamanlar şeydi… Özellikle 23 yaşımda tekrardan bir enstrümana başlamak
onlara biraz şey geldi, saçma geldi hani… Tamam anlıyoruz, kafanı dağıtmak
istiyorsun, hobi edinmek istiyorsun sonuçta ama bununla (müzikle) da bi… hani derler
ya hobiyi gelir haline getir… Dedim ki belki öğretmen olabilirim, eğitimimi
tamamlayabilirsem iyi bir, hani iyi çalmaya başlarsam. Aaa tamam o zaman,
öğretmenlik de yapabilirsen çok güzel olur, kesin git.” (Son cümlede ailesinin
söylediklerini dile getiriyor) (MG, 25)
Ailenin müzikle olan etkileşimi ve müziğe verdiği değerin yanı sıra ailenin
katılımcının müzikal yaşantısına nasıl yaklaştığı da katılımcının müzikal gelişimi
açısından önem taşımaktadır. Katılımcıların ailelerinin yaklaşımının olumlu olduğunu
algıladığı

durumlarda

öne

çıkan

temalar

ailenin

katılımcının

çaldıklarını

severek/ilgiyle dinlemesi, katılımcının enstrüman pratiklerine yönelik motive edici
davranması, genel olarak katılımcının müzikal gelişiminden gurur duyması,
katılımcının sanatla uğraşmasını çok istemesi ve ailenin katılımcının müzikal
aktivitelerine bir şekilde katılım sağlamasıdır. Bu katılım da müzik öğretmenin verdiği
ödevleri birlikte kontrol etme, oluşturulacak repertuar için birlikte parça seçme,
müzisyen ailelerinde ise katılımcının konserlerine mümkün olan her zamanda katılım
sağlama ve takdir etme gibi durumlarla açıklanmıştır.
Ailenin olumsuz yaklaşımında en sık karşılaşılan tema ise müziğin aile tarafından
“gereksiz” bir şey olarak görülmesidir. Bunun yanı sıra ailenin katılımcının müzikal
yeteneği olmadığını düşünmesi de bir etkendir. Örneğin:
“… Annem hep olumlu yaklaştı ama babam müzik kulağımın olmadığını düşünüyordu,
pek yapabileceğimi düşünmüyordu…” (İA, 22)
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Ailenin katılımcının müzikal aktivitelerine kayıtsız kalması da öne çıkan
temalardandır. Ailenin destek vermek yerine katılımcının müzikal aktivitelerine nötr
yaklaşması da katılımcılar tarafından olumsuz bir tecrübe olarak nitelendirilmektedir.
“9-10 yaşlarındaydım… Evde bir tane asılı duran bir süs böyle… kaşık gibi bir eşya
vardı. Ona ip yapmıştım… arkasına ip bağlayıp. Onu böyle boynuma asıp gitar
çalıyormuş gibi yapıyordum… Ama mesela bunu görüp de benim ailem bana bir gitar
alabilirdi mesela… Hani evet beni seviyorlardı, bir sevgi vardı ama benimle gerçek
anlamda çok ilgilenmiyorlardı hani. Yani mesela benim çocuğum böyle bir şey yapsın,
ben ona ertesi gün gider gitar getirirdim.” (KS, 42)
Ailenin katılımcının müzikal yaşantısına yönelik desteği sorulduğunda katılımcıların
destek olarak gördükleri arasında pek çok farklı durum dile getirilmiştir. Destek olarak
algılanan durumlarda en öne çıkan tema, katılımcı enstrümanını çalarken annebabanın çocuğunu dinlemesidir. Yani burada da çocuğun müzikal aktivitelerine
yönelik ailenin ilgili bir şekilde yaklaşmasının, kayıtsız kalmamasının ne denli önemli
olduğu tekrardan katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. Ailenin katılımcıyı
dinlemesinin yanı sıra dinledikten sonra katılımcıyı takdir etmesi, alkışlaması da öne
çıkan temalardandır.
Ailenin ilgi göstermesinin yanı sıra, katılımcının müzikal pratiklerini olumlu yönde
teşvik etmesi de katılımcıları müzikal gelişimlerini sürdürmelerine yönelik motive
etmiştir. Ailelerin ilgili bir şekilde yaklaşımının bir diğer şekilde dile getirilişi de
katılımcıların enstrüman pratiklerine ailelerin de dahil olmasıdır. Özellikle 9-18 yaş
grubundaki katılımcılar bu temayı öne çıkarmışlardır. Katılımcılar enstrüman çalarken
yanlış yaptığında ailenin uyarması ve yanlışları birlikte düzeltmeleri, ailenin katılımcı
pratik yaparken katılımcının yanında durup çalışma sürecine dahil olması, katılımcının
çalacağı eseri ailesiyle birlikte seçmeleri gibi durumlar destek verme konusunda
özellikle öne çıkmıştır. Bunun yanı sıra ailenin katılımcıyı konserlere götürmesi ve
ailenin katılımcının öğretmeniyle aktif bir iletişim içinde olması, ailenin evde
katılımcının istediği çalışma ortamını sunması da katılımcılar tarafından destek
konusunda önemli görülmüştür.
Ailelerinin kendi müzikal gelişiminde desteği olmadığını söyleyen katılımcıların en
sık kullandığı ifade “Destek olmadılar ama köstek de olmadılar” ifadesidir.
Dolayısıyla ailenin müzikal gelişimi engelleyecek bir aktivitede bulunmadan müzikal
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gelişime dair kayıtsız kalması katılımcıların aileleriyle ilgili kabullendiklerini dile
getirdikleri bir durumdur. Sadece söylemin kendisinden bu ifadenin nötr bir anlam
taşıdığı düşünülebilir fakat hem görüşme sırasında katılımcıların diğer söylemleri hem
de aileleri hakkındaki diğer düşünceleri bağlamında düşünüldüğünde katılımcıların bu
kayıtsızlık durumunu olumsuz bir durum olarak algıladıkları belirtilebilir. Bu durum,
ailenin destek vermediğini söyleyen diğer katılımcıların, ailelerinin katılımcının
müzikal gelişimine tepkisiz kalması, müzikal gelişimine dahil olmaması ve aile ile
paylaşımın çok olmaması gibi temaları öne çıkarmasıyla desteklenebilir. Verilen
olumsuz cevapların neredeyse hepsinde tepkisizlik, kayıtsızlık, paylaşımın zayıf
olması gibi temalar, ailenin çocuğuna müzikal gelişim konusunda yeterli ilgi
göstermemesine işaret etmektedir. İlgisizliğin yanı sıra, destek görmediğini söyleyen
katılımcılar ise ailelerinin müzik ile ilgili maddi konularda onlara destek olmadığını
veya problem çıkardığını belirtmişlerdir.
Aile kategorisinden öğretmen kategorisine geçmeden önce katılımcılara müzikal
gelişimlerini düşündüklerinde, ailesiyle ilgili ve ev ortamında enstrüman çalışmakla
ilgili bir şeyi değiştirmek isteselerdi neyi değiştirirlerdi sorusu yöneltilmiştir. Bu
sorunun sorulmasındaki amaç katılımcıların, çalışma dahilinde sorulan soruların
haricinde, aileleriyle veya ev ortamında enstrüman pratiğiyle ilgili başka herhangi bir
sorun yaşayıp yaşamadıklarına dair katılımcılara ekstra bir alan açmaktır. Bu soruya
cevap olarak, değiştirilmek istenenlerde en öne çıkan üç tema ailenin katılımcının
müzikal pratiklerine yönelik ilgi göstermemesi, ailenin katılımcının enstrüman
çalışması konusunda katılımcıya baskıcı bir şekilde davranması ve ailenin müziğe dair
bakış açısının dar olmasıdır. İlgisizlik temasına dair söylemlerin her soruda öne çıkıyor
olması dikkat çekicidir. Örneğin:
“Beni daha çok dinleyip daha çok alkışlamalarını isterdim.” (İK, 9)
Katılımcılar çalışma konusundaki baskıları genellikle enstrüman öğretmenlerinin
verdiği ödevleri yaparlarken tecrübe etmişlerdir. Bunun yanı sıra ailelerin, özellikle 918 yaş grubundaki katılımcıların ailelerinin çocuklarına enstrüman pratiği için bir saat
limiti koyması da katılımcılar tarafından baskı olarak nitelendirilmiştir. Buna da bir
örnek vermek gerekirse:
“Her gün yarım saat çalma zorunluluğum var. Buna uymadığımda annem
sinirleniyor.” (AÖ, 13)
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Ailenin bakış açısının dar olmasına dair katılımcıların ifadeleri ise ailelerin
katılımcıların müzikal istek ve potansiyellerini fark etmemesi ve genel olarak müziğe
veya sanata, katılımcılara kıyasla daha uzak kalmaları üzerinedir. Örneğin:
“Ailemin ve öğretmenimin ufku daha geniş olsun, müziğe başlamamda önayak
olsunlar isterdim.” (AK, 33)
“Geçmişi değiştirme şansım olsa bağlamayla birlikte, yani bağlamaya başladığım
yakın zamandan itibaren Batı müziği eğitimi… ek bir çalışmaya başlamak isterdim…
o bir şey değil, Batı hayranlığı değil… Dünyayı daha iyi algılamak adına
söylüyorum… Bunu öngörmüş olmalarını isterdim. Bugün için değiştirecek olursam
da (ailemin) müziğin ve sanatın fonksiyonunun, işlevinin, etkilerinin önemini daha iyi
kavramalarını isterdim. Yani bir müzik olgusu olarak… ya da sadece kültürel bir olgu
olarak değil de felsefi anlamda politik anlamda bilimsel anlamda yani onun içerdiği,
sanatın içerisinde dallanan disiplinler neyse o açıdan da algılayabiliyor olan bir
yapıda olmalarını isterdim” (EY, 33)
3.3.2 Öğretmen kategorisi
Katılımcının öğretmenin öğretme yöntemine
ve nasıl bir öğretmen olduğuna dair genel
izlenimleri.

Müzikal Gelişim

Öğretmen

Öğretmenin karakter özellikleri.
Öğretmenin öğrencisine desteği ve olumsuz
eleştirileri.

Şekil 3.4 : Öğretmen kategorisi ve alt kategorileri.
Öğretmen kategorisinde belirlenen ilk alt kategori (Şekil 3.4) katılımcının
öğretmeninin öğretme yöntemine ve nasıl bir öğretmen olduğuna dair genel
izlenimleridir. Burada amaçlanan, öğretmenin nasıl bir öğretme metodu olduğuna,
öğretmen olarak hangi konularda iyi olduğuna dair bir bilgi edinmektir. Fakat bu alt
kategorinin sorularında, öğretmenin nasıl bir öğretmen olduğu konusunun, özellikle
teknik açıdan değerlendirilmesinin istendiği bir soru olduğu belirtilmesine rağmen,
katılımcıların pek çoğu soruya cevap verirken öğretme metodu ve tekniğin yanı sıra,
öğretmenin karakterine yönelik yorumlarda bulunmuştur. Bu sonuç ilgi çekicidir
çünkü öğretmenin karakteri, öğretme metodu ve tekniğinden ayrı görülmemekte ve
hatta metodun işleyiş biçiminde öğretmenin karakter özelliklerinin de dahil olduğu
gözlemlenebilmektedir. Örneğin:
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“…güvende hissediyordum… bence bu önemli… mutlu ve güvendiğim biriyle çalışıyor
olmak iyi bir şey” (SS, 21)
“Müzik bilgisi çok iyi değildi…ama çok tecrübeli ve inanılmaz detaycı bir hocaydı.
Çok iyi bir öğretmendi fakat biraz sertti, baya sertti… biraz kırıcıydı yani…” (UA, 32)
“… yanlış bir şey yaptığımda kızmayan ve el hareketlerini iyi gösteren…” (AK, 13)
Öğretmenin öğretme metodu ile ilgili olumlu olarak öne çıkan temalardan ilki
öğretmenin, öğrencisinin istediği repertuarı öğrenciye sunması ve öğrencinin
seviyesine uygun repertuar sunmasıdır. Burada katılımcıların söz ettiği şey, öğrenci
bir şarkıyı beğendiğinde ve çalmak istediğinde, öğretmenin o notayı bulup öğrencisine
icra konusunda yardımcı olması; sadece teknik parçalar değil aynı zamanda öğrencinin
sevdiği şarkıların da çalışmaya dahil edilmesi; öğrencinin seviyesine uygun teknik
parçalar ve çalışma parçaları dışında farklı müzik türlerinde parçalar seçilmesi (bazı
katılımcılar parçaların çok kolay veya çok zor olmasından memnun olmamışlardır);
eğer parça öğrencinin seviyesine göre zorsa öğretmenin notayı kolaylaştırıp
öğrencisine sunabilmesidir.
Repertuar dışında öğretmenin öğretme yönteminde olumlu bulunan özelliklerde en öne
çıkan temalardan ilki öğrencinin psikolojisini anlayıp ona göre davranabilmesidir. Bu
durum “öğretmenin öğrencinin halinden anlaması, öğretmenin pedagoji bilmesi,
öğretmenin empati yapması, öğretmenin insan halinden anlaması” gibi söylemlerle
aktarılmıştır. Öğretmenin öğrencisinin psikolojik durumunu anlayıp ona göre bir
yaklaşım sergilemesinin yanı sıra, öğretmenin enstrüman tekniğindeki temelleri iyi
oturtması, notaları iyi bir şekilde öğretmesi, teorik konuları ve pratiği aynı anda derse
dahil edebilmesi, öğrencinin sorduğu sorulara cevap verebilecek yetkinlikte olması ve
öğrenci hata yaptığında öğrenciyi doğru yönlendirmesi de öğretme yönteminde olumlu
olarak belirtilen özelliklerdir.
Öğretmenin öğretme yönteminde olumsuz bulunan özelliklerde ise öğretmenin
öğrencinin psikolojik durumunu göz önünde bulundurmaması ve ders esnasında
öğrencisine ilgisiz yaklaşması öne çıkan temalardandır. Burada söylenebilir ki sadece
ailenin ilgisizliği değil öğretmenin ilgisizliği de katılımcıların müzikal gelişimlerini
olumsuz olarak etkilemektedir. Örneğin:
“Akort yaparken tamam telefonuna bakıyor da… onun dışında derste Whatsapp’tan
birileriyle mesajlaşıp duruyor… bildiğin derste değildi…” (Bu katılımcı öğretmeninin
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öğretme yönteminin kötü olduğunu belirtmiştir ve gerekçe olarak da bu durumu
açıklamıştır) (DS, 10)
Öğretmenin ilgisizliğine ek olarak, öğretmenin enstrüman tekniği açısından yetersiz
olması, müziğin teorik kısmına yer vermeyip sadece enstrüman pratiği yaptırması,
öğrencinin derste yaptığı hataların üzerine gitmemesi ve öğrenci konuyu henüz
sindiremeden öğretmenin konudan konuya atlıyor olması da öğretme metodundaki
olumsuzluklar olarak belirtilmiştir.
Son olarak, öğretme metodundan bağımsız, fakat bazı katılımcıların özellikle
değindiği bir olumsuzluk ise öğretmenlerin derslere öğretme odaklı yaklaşmaktan
ziyade “ticari” bir şekilde yaklaşmalarıdır. Burada söz edilen ticari yaklaşım,
öğretmenin derse yeterince idealist ve öğrencinin öğrenmek istediklerini/sorunlarını
merkeze alan bir yaklaşım yerine ders süresini bir an önce doldurup dersten elde
edeceği maddi kazancı daha ön planda tutan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir.
Öğretmenin temel olarak öğretim yöntemine ve katılımcıların öğretmenlerini nasıl bir
öğretmen olarak tanımladıklarına açıklık getirmeye çalıştıktan sonra, öğretmenin
karakterine yönelik olan ikinci alt kategorinin analizi sonucunda ilk dikkat çeken
unsur, katılımcıların öğretmenlerinin hakkında ya tamamen olumlu ya da tamamen
olumsuz düşünmeleridir. Çalışmada yer alan katılımcılardan sadece 3 kişi öğretmeni
hakkında hem olumlu hem olumsuz yorumda bulunmuştur. Katılımcılardan
öğretmenlerinin karakterlerini değerlendirmeleri istendiğinde herkesin tamamen
pozitif veya tamamen negatif bir tutum takınması halo etkisi ile açıklanabilir. Genel
tanımıyla halo etkisi, bir kişi hakkında edinilen bir izlenimin, o kişi hakkında edinilen
tüm izlenimler üzerinde etkili olmasıdır. Genellikle literatürde halo etkisine dair en
çok rastlanan örneklerden birisi, bir kişi fiziksel olarak çekici olmasının aynı zamanda
o kişinin zeki olduğuna dair bir önyargıya sebep olması veya bir başka örnek verilecek
olursa, bir kişinin sıcakkanlı bir insan olmasının aynı zamanda o kişinin genel anlamda
karakter olarak iyi bir insan olduğu izlenimini vermesidir. Fakat en nihayetinde bunlar
birer stereotiptir. Her çekici insan zeki olmadığı gibi her sıcakkanlı insan da iyi bir
insan olmak zorunda değildir. Genellikle, bu çalışmada olduğu gibi, soruların art arda
katılımcıya yöneltildiği durumlarda, katılımcı ister istemez kafasındaki izlenimleri
daha “derli toplu” anlatabilmek için genellemelere başvurabilir. Bu çalışmanın
katılımcılarında da bu genellemelerin, öğretmenlerinin karakterlerini açıklarken ortaya
çıktığı söylenebilir. Çalışmanın sınırlılıklar bölümünde bu konuya yer verilecektir.
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Öğretmenin karakteri hakkında olumlu anlamda en çok öne çıkan temalar, öğretmenin
tatlı olması, baskıcı olmayan, empati kuran bir kişi olması, rahat, sıcakkanlı, eğlenceli,
yardımsever, güler yüzlü ve motive edici bir karakterinin olmasıdır.

Kadın

öğretmenlerin anaç bir karaktere sahip olması da bazı katılımcılar için olumlu bir
karakter özelliği olarak görülmüştür.
Olumsuz anlamda ise öğretmenin agresif, baskıcı, hırslı, sert, çok ciddi, soğuk,
tahammülsüz, disiplini sağlayamayan karakter özellikleri öne çıkmıştır. Burada dikkat
çeken nokta, olumlu ve olumsuz karakter özelliklerinin ikisinde de çok benzer
temalara odaklanılmasıdır. Birçok farklı katılımcının cevapları bir araya getirildiğinde,
karakter

özellikleri

adeta

dikotomilerden11

oluşan

bir

bütün

olarak

gözlemlenebilmektedir. Örneğin: Sıcakkanlı-soğuk; tatlı-sert; güler yüzlü/eğlenceliçok ciddi; baskıcı olmayan/rahat-hırslı; motive edici-tahammülsüz.
Buradan hareketle, öğrencilerin gözünde öğretmenlerinin karakterleri açısından
başlıca önem taşıyanları gözlemlenebilir. Önceki alt kategoride belirtildiği üzere,
öğrencilerin, öğretmenin öğretme yöntemini değerlendirirken bile karakterine yer
veriyor olması, bu olumlu/olumsuz karakter özelliklerinin öğrencilerin müzikal
gelişimi açısından önemli olduğunu ve öğretmenin teknik donanımı ve öğretme
metodu ne denli yetkin olursa olsun yukarıda belirtilen olumsuz karakter özelliklerini
taşıdığında, öğrencinin müzikal gelişimi açısından bir engel oluşturacağını söylemek
mümkündür. Nitekim, katılımcılardan bazıları öğretmenlerinin kızgın, tahammülsüz
ve sert olduklarını ve bu sebeple bu öğretmen ile enstrüman eğitimine devam etmeyi
bıraktıklarını dile getirmişlerdir. Daha sonrasında, bu katılımcıların bir kısmı
kendilerine “daha iyi davranan” bir öğretmen ile çalışmaya devam ettiklerini dile
getirmişlerdir. Örneğin:
“En uzun ders aldığım öğretmenim bir üniversite öğrencisiydi. Çok çok sert biriydi,
öğrencileri genelde dersten ağlayarak çıkardı. Sinirlerine pek hakim olamayan ve
kesinlikle yumuşak huylu olmayan biriydi. Çok yanlış bir öğretim/eğitim aldığımı
düşünüyorum kendisinden.” (YA, 23) (Müzikal gelişim açısından engel oluşturma
durumuna bir örnek. Katılımcı bu öğretmen ile çalışmayı bırakmıştır.)

11

Dikotomi: İki uç noktanın oluşturduğu ikililik olarak tanımlanabilir.
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Öğretmenlerini karşılaştırarak anlatan ve daha sonrasında karakterini daha olumlu
bulduğu bir öğretmenle çalışmaya başlayan katılımcıların sıraladığı karakter
özelliklerine örnekler:
“X öğretmen: Esprili, bilge bir insan, Y öğretmen: Hayattan keyif almayan, gülmeyi
beceremeyen, iletişim problemi olan ve pasif agresif” (E-, 25)
“X öğretmen: Olumlu, sakin, Y öğretmen: Sinirli, hırslı, bazen zorlayıcı.” (NB, 16)
Öğretmen kategorisinde son alt kategoriye dair analiz sunulmadan önce tartışılması
gereken bir nokta daha bulunmaktadır. Katılımcılara öğretmenlerinin enstrüman
konusunda yetkin olup olmadıkları sorulduğunda sadece 5 kişi öğretmeni yetkin
bulmadığını belirtmiştir. Yani, katılımcıların çok büyük bir çoğunluğu öğretmenlerini
enstrümanında yetkin kişiler olarak görmektedirler.
Öğretmenlere dair tartışılan bu iki alt kategori (öğretmenin metoduna ve karakterine
yönelik) gösteriyor ki, öğretmen enstrümanında her ne kadar yetkin olursa olsun
öğrenciler açısından olumsuz bir karaktere sahipse veya enstrümana yönelik eğitim
metodundan ve genel olarak eğitim psikolojisine yönelik kabul edilebilir bir
yaklaşımdan

yoksunsa,

öğrenciler

öğretmenlerini

olumsuz

yönde

değerlendirmektedir. Bu önemli bir noktadır. Çünkü, Türkiye’de konservatuarda
enstrüman bölümünü bitiren veya özel derslerle enstrümanında belli bir teknik
seviyeye ulaşan pek çok kişi, pedagojik formasyon almadan veya eğitim psikolojisine
yönelik kapsamlı bir bilgi sahibi olmadan enstrüman öğretmenliği yapmaktadır.
Bunun yanı sıra, çalışma kapsamında da profesyonel müzisyen olarak görüşme yapılan
katılımcıların neredeyse hepsi müzisyen olarak iş bulamamanın getirdiği veya
müzisyen olarak yaptığı işten yeteri kadar gelir elde edememenin getirdiği maddi
sıkıntılar sebebiyle, müzisyenliğe ek olarak aynı zamanda enstrüman dersleri de
vermektedir. Bahsedilen tüm bu durumların öğrenciye olumsuz olarak yansıyabilecek
sonuçlar doğurmasının mümkün olduğu söylenebilir. Bir örnek vermek gerekirse:
“İlk hocam çok şekerdi… Senfoni’deki… Bıcır bıcırdı, şeydi. Fakat bir kurumun içinde
öğretmendi. Orada, benim şu saatte dersim var, o saatte giriyorum çıkıyorum… Onun
ötesinde çok böyle şey yoktu.” (ŞU, 59)
Burada katılımcı bir senfoni orkestrasında çalan öğretmeninden söz ediyor. Bu ifade,
görüşme bağlamında incelendiğinde, öğretmenin karakterini olumlu bulan fakat
öğretmenin derslere dair motivasyonun düşük olduğunu belirten bir ifadedir. Öte
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yandan, aynı katılımcıya öğretmeninin enstrüman derslerine yönelik doğru veya yanlış
yaptığını düşündüğü şeyler sorulduğunda, öğretmeninin nota öğretme konusunda
eksik olduğunu, kemanı çalarken duruş, kemanı ve yayı tutuş konusunda yeteri kadar
titiz davranmadığını dile getirmiştir. Görüşme kapsamında bu katılımcı, öğretmenini
enstrüman icrası konusunda yetkin bulmaktadır. Fakat aynı zamanda, bir öğretmen
olarak hem teorik anlamda (nota öğretme), hem pratik anlamda (keman tutuş ve genel
duruş) öğrencisine aktardıkları eksik olan ve yeteri kadar titiz olmayan bir öğretmen
olarak nitelendirilmiştir.
Türkiye’de belirli müzisyenlerin maddi kaygılar sebebiyle öğretmen olması durumu
psikolojik bir olgu olmaktan çok sosyal, ekonomik ve politik bir durumdur. Çalışma
kapsamında birçok katılımcının, öğretmeninin işine “ticari” baktığını söylemesi,
enstrümanında yetkin ama öğretmen olarak öğrencisinin psikolojik durumunu göz
önünde bulundurmayan bir kişi olduğunu belirtmesi bu duruma değinmeyi gerekli
kılmıştır. Fakat bu durumun daha derinlikli tartışılması sosyal, ekonomik ve politik
anlamda kapsamlı bir analiz gerektirdiğinden ötürü bu tezin kapsamını aşmaktadır.
Dolayısıyla bu konu, müzik psikolojisi alanında potansiyel bir araştırma konusu olarak
araştırmacılara sunulmaktadır.
Öğretmen kategorisinde yer alan son alt kategori, öğretmenin öğrencisine desteği ve
olumsuz eleştirileridir. Bu alt kategoride olumsuz eleştiriden kastedilen, öğrencinin
enstrüman çalarken veya teorik konular işlenirken yaptığı hataları söylemesi veya
yanlışları hakkında uyarması değildir. Olumsuz eleştiriden kasıt, öğretmenin
öğrencisine kendini kötü hissettirecek ve yapıcı yönü olmayan yorumlarda
bulunmasıdır. Katılımcılara görüşme sırasında olumsuz eleştiriden ne kastedildiği bu
şekilde açıklanmıştır.
Öğretmenin desteğine dair dikkat çekici bir biçimde öne çıkan tema (48 kişiden 25
kişi) öğretmen ile ders dışı konularda konuşmak ve paylaşımlarda bulunmaktır.
Katılımcılar bu durumu, “arkadaş gibiyiz”, “abi-kardeş” gibiyiz, “günlük konularda da
konuşuyoruz”, “sohbetimiz ve güçlü iletişimimiz terapi gibi” gibi pek çok farklı
şekilde dile getirmişlerdir. Analiz sonucunda öğretmenin, öğrencisinin günlük
hayatında yer edinen, onunla sohbet edip onu günlük konularda da dinleyen ve onunla
ders konuları haricinde de paylaşımlarda bulunan bir kişi olması, çalışma kapsamında
bir öğretmenle çalışan/çalışmış olan katılımcıların %50’ye yakınının destek
konusunda öncelik verdiği konu olmuştur.
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Öğrenciler teknik yeterliliğine kıyasla, öğretmeninin karakter özelliklerini önceki alt
kategorilerde öne çıkarmıştı. Burada ise destek konusunda yine teknik meselelerden
çok öğretmenin öğrencisi ile kurduğu karşılıklı paylaşım ve iletişim ön plana çıkmıştır.
Öğretmen kategorisine ait alt kategoriler bir arada ele alındığında, öğrencilerin
öğretmenleriyle duygusal bir bağ kurduğu ve öğretmenini her ne açıdan
değerlendirirse

değerlendirsin

bu

kurulan

bağın

öğrencinin

öğretmenlerini

değerlendirmelerinde ve öğretmenine dair algısında etkili olduğu çıkarımında
bulunulabilir.
Öğretmenin öğrenci ile ders dışında konuşma ve paylaşımda bulunma desteğinden
sonra, öğretmenin öğrencisine farklı repertuarlar sağlama teması öne çıkmıştır. Burada
katılımcıların söz ettiği, teknik alıştırmaların yanı sıra öğrencinin istediği müzik
türlerinden parçalara da çalışmalar sırasında yer verilmesidir. Özellikle keman ve
piyano üzerinde temel teknik alıştırmalar ve klasik müzik repertuarı ağırlıklı ilerleyen
katılımcılar, farklı müzik türlerinden parçaları veya sevdikleri şarkıları çalmak
istediklerinde öğretmenin bu parçaları bulup öğrencisine sunması öğrenciler
tarafından bir destek unsuru olarak tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra, öğretmenin
öğretme metodu ile ilgili olan alt kategoride en önce çıkan temalardan birinin
öğretmenin, öğrencisinin istediği ve öğrenciye uygun olan repertuarı sunması olduğu
belirtilmişti. Dolayısıyla, öğrencilerin öğretmeniyle repertuar konusunda iletişim
halinde olması ve öğretmenin öğrencisine müzikal anlamda çok çeşitli kaynaklar
sunuyor olması, öğrenci için önemli konulardan birisidir. Bu durum, çalışmaya katılan
pek çok kişinin profesyonel müzisyen olmaması ve enstrümandaki hedefinin teknik
anlamda iyi bir seviyeye ulaşma hedefinden çok, sevdiği parçaları çalabilecek
seviyeye gelmek olmasından kaynaklanabilir. Bir diğer açıdan ise, öğrencinin günlük
hayatta sevdiği parçaları çalabilmesi öğrenciyi enstrümanına dair motive etme
potansiyeli taşıyabilir.
Ders dışı konularda konuşma/paylaşımda bulunma ve öğrencinin istediği repertuarı
sunma temaları dışında katılımcılar tarafından pek çok farklı konuda destek teması
ifade edilmiştir. Bunlardan bazıları: Enstrüman eğitimi dışında diğer akademik
alanlarda da öğrenciye destek sağlama, 9-18 yaş grubu için okul ödevlerine destek,
kültürel/siyasi konularda ve dünya görüşüyle ilgili destek, öğrenciyi konsere davet
etme, farklı dünyaları keşfetmeyi sağlamadır. Aslında genel olarak bu temalar da bir
araya toparlanacak olursa, öğretmenin öğrencisine hayata dair farklı bir bakış sunması
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ve öğrencisine akademik yardımlarda bulunması olabilir. Fakat bu temalar az sayıda
katılımcı tarafından dile getirildiği için kategoriler/alt kategoriler arası analize dahil
edilecek kadar güvenilir bir sonuç sunmamaktadır.
Destek temasından sonra olumsuz eleştiriler incelendiğinde 48 kişiden 23’ü
öğretmeninden kendisine herhangi bir olumsuz eleştiri gelmediğini belirtmiştir. En
öne çıkan olumsuz eleştiri teması ise, öğrenci ödevini yapmadığında veya yeteri kadar
çalışmadığında öğretmenin olumsuz eleştirilerde bulunmasıdır. Örneğin:
“…çalışmıyorsun, tembelsin gibi şeyler… Hep kötü yorumlara maruz kaldım.” (MÖ,
28) (Bu katılımcı enstrümanını bırakmış ve bir daha enstrümanına geri dönüş
yapmamıştır.)
“…eğer düzgün çalmazsan seni bırakırım, kurstan çıkarırım…” (DS, 10) (Bu
katılımcı öğretmeninin kendisini bu şekilde tehdit ettiğini belirtmiştir. Şu an bu
öğretmenle derslere devam etmemektedir fakat enstrüman eğitimi bir başka
öğretmenle sürdürmektedir.)
Örneklerden de anlaşılacağı üzere, öğrenciye yönelik kırıcı, olumsuz eleştiriler kimi
öğrencilerin enstrümanı bırakmasında bir etken olma ihtimali taşımaktadır. Kimi
öğrenciler için ise dışsal12 bir motivasyon düşüklüğüne sebep olmaktadır. Dışsal
motivasyon

düşse

de,

ikinci

örnekte

görüldüğü

gibi,

öğrencinin

eğer

enstrümanına/müziğe dair içsel motivasyonu yüksekse enstrümanını tamamen
bırakmak yerine bir öğretmen değişikliğine gitmesi daha olasıdır. Görüşmeler
sırasında birinci örnekteki kişinin müziği icra etme kısmına yönelik motivasyonunun
düşük olduğunu söylemesi (içsel motivasyon), ikinci örnekteki kişinin ise müziğe dair
kendini çok motive hissetmesi ve bunun yanı sıra daha güzel çalmanın da
motivasyonunu yükselttiğini belirtmesi (içsel motivasyon), motivasyonun rolünü öne
çıkarmaktadır. Dolayısıyla, söylenebilir ki, müziğe dair içsel motivasyonu yüksek olan
kişilerde dışarıdan gelen etkiler kişinin genel motivasyonu üzerinde daha az etkiye
sahip olabilir. Buna paralel olarak, kişinin dışsal motivasyonunun daha baskın olması,
dışarıdan gelen etkilere yönelik kişiyi daha da hassas bir konuma getirebilir. Buradan

Dışsal motivasyon: Bir eylemi gerçekleştirirken (örneğin, enstrüman pratiği) kazanılabilecek dış
faydalarla (dinleyenlerin takdiri) motivasyonun sağlanması.
İçsel Motivasyon: Bir eyleme yönelik, kişinin kendi içinden gelen isteklerle motive olması (örneğin,
kişinin kendi sevdiği bir parçayı çalmak için enstrüman öğrenmeye başlaması).
12
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hareketle, motivasyonun müzikal gelişimdeki rolünü daha detaylı incelemek adına,
çalışmanın son kategorisi olan motivasyon kategorisinin analizi sunulacaktır.
3.3.3 Motivasyon kategorisi
Katılımcının müziğe dair içsel motivasyonu.

Müzikal Gelişim

Motivasyon

Katılımcının müzikal aktivitelere yönelik
motivasyonunu yükselten/düşüren etkenler.
Katılımcının çaldığı enstrümana
yönelik başarı ve başarısızlık algısı.

Şekil 3.5 : Motivasyon kategorisi ve alt kategorileri.
Alt kategorilere dair analiz sunulmadan önce, her bir alt kategoride elde edilmek
istenen verilerin neler olduğu tartışılabilir. Motivasyon kategorisinin ilk alt kategorisi
olan (Şekil 3.5) “katılımcının müziğe dair içsel motivasyonu”, katılımcının sadece
enstrüman pratiklerine yönelik motivasyonu değil, aynı zamanda müziğe dair genel
motivasyonunu yansıtacak müzik dinlemek, konsere gitmek, başka müzisyenlerle
vakit geçirmek gibi kişinin öznel tecrübesine bağlı unsurları da içerir. Sonuç olarak,
bu alt kategoriden elde edilecek veriler sadece enstrüman odaklı değil, katılımcının
müziğe dair genel tecrübesine yönelik motivasyonunu analiz etmek amaçlı
kullanılmıştır. Elde edilecek veri aslında diğer alt kategorilere göre daha az
karmaşıktır, çünkü katılımcılardan sadece motive olup olmadıkları konusunda bir
cevap beklenmiştir.
İkinci alt kategori “katılımcının müzikal aktivitelere yönelik motivasyonunu
yükselten/düşüren

etkenler”,

katılımcının

müziğe

dair

genel

motivasyonu

öğrenildikten sonra bu motivasyon durumunu sağlayan etkenlerin ne olduğuna dair
ışık tutmaktadır. Burada “müzikal aktivite” kalıbı bilinçli olarak seçilmiştir. Müziğe
dair genel motivasyon, konsept olarak çok geniş bir anlam bütününü temsil ederken,
“müzikal aktiviteler” kalıbı enstrüman pratiği, beste yapma, sahne performansını
içeren daha kısıtlı bir alana işaret etmektedir. Bu noktada amaçlanan, analiz edilecek
verinin kapsamını daraltarak, çalışmanın kapsamından uzaklaşmamak olmuştur. Son
olarak, üçüncü alt kategori “katılımcının enstrümanına yönelik başarı ve başarısızlık
algısı”, motivasyona dair etkenlerin, kişinin başarı ve başarısızlığa dair algısı ile
ilişkisini incelemektedir. Bu alt kategori özellikle eklenmiştir. Çünkü, başarı ve
başarısızlığa dair algının, kişinin motivasyonunun yükselmesi/düşmesi ile ilişkili bir
unsur

olduğu

düşünülürken,

kişinin

kendine
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koyduğu

başarı

hedefi

ile

başaramamaktan korktuklarının, kişinin motivasyonu üzerinde etkili olduğu
varsayımında bulunulmuştur.
Katılımcılara müziğe dair içsel motivasyonları sorulduğunda, 51 katılımcıdan sadece
5’i müziğe dair motive olmadığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra, 26 kişi müziğe dair
yüksek bir motivasyon taşıdıklarını belirtirken, 20 kişi ise müziğe dair
motivasyonunun koşullara göre değiştiğini belirtmiştir.
Müzikal aktivitelere yönelik motivasyonun yükselmesine sebep olan başlıca koşullar,
katılımcıların sevdiği parçaları enstrümanıyla icra etmeyi başarması (15 kişi) ve güzel
şarkı dinlemek/konser izlemek (12 kişi) olarak belirtilmiştir. Aslında, sevilen
parçaların enstrümanla icra edilmesi, çoğu katılımcı tarafından bunu teknik olarak
başarabilme anlamında dile getirilmiştir. Bu tema, profesyonel müzisyenlerden ziyade
enstrüman dersi alan kişiler tarafından dile getirilen bir tema olmuştur. Buna paralel
olarak, katılımcıların bir kısmı enstrümanında teknik anlamda başarılı olmanın da
motivasyonlarını yükselttiğini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak söylenebilir ki teknik
anlamda başarıya ulaşmak motivasyonu yükselten bir unsurdur.
Konser izlemenin motivasyonunu yükselttiğini söyleyen katılımcıların bir kısmı
konser salonunda/festival ortamında izlemenin, bir kısmı da internetten konser
izlemenin motivasyonlarını artırdığını belirtmiştir. Özellikle 9-18 yaş grubundaki
katılımcılardan bazıları, Youtube sosyal medya platformu üzerinden, kendi çaldıkları
enstrümanın bir başka sanatçı tarafından icra edilişini izleyip motive olduklarını ve
kendilerinin de o sanatçı gibi olmak istediklerini dile getirmişlerdir.
“Bazı böyle… Youtube’da gördüğüm böyle, üstün… yaşlarına göre üstün çalan kişiler
var. Böyle, onlar gibi çalmak istiyorum.” (DY, 12)
Sevilen parçaları icra edebilme ve konser izlemenin yanı sıra, motivasyonu yükselten
koşullara dair diğer temalardan bir diğeri ise öğretmenin veya ailenin katılımcının
müzikal performansını takdir etmesidir. Özellikle aile kategorisinde, ailenin
çocuğunun müzikal aktivitelerine dair ilgili ve destekleyici olmasının katılımcılar
tarafından önemli bulunduğuna dair sonuçlar elde edilmiş ve bunun yanı sıra, ailenin
katılımcıyı enstrüman çalarken dinleyip, takdir etmesi katılımcılar tarafından öne
çıkarılan bir tema olmuştur. Dolayısıyla, ailenin takdiri, katılımcıların müzikal
aktivitelerine yönelik motivasyonunu yükselten ve müzikal gelişimi destekleyen bir
özelliğe sahiptir. Öğretmenin takdiri konusunda, öğretmen kategorisinde direkt olarak
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takdir edilmeye işaret eden bir temadan söz edilmese bile öğretmenin motive edici
olması, iletişiminin kuvvetli olması, empati kuran bir karakteri olması gibi temalardan
aslında öğretmenin de destekleyici karakterinin katılımcının müzikal aktivitelerine
yönelik motivasyonunu yükselttiği çıkarımında bulunulabilir.
Motivasyon yükselten bir diğer tema ise katılımcının başka insanlarla bir arada müzik
yapmasıdır. Bu durum pek çok farklı şekilde dile getirilmiştir. Kimisi bu durumu, aile
ortamında ailesinde enstrüman çalan kişilerle birlikte müzik yapmak, kimisi arkadaş
ortamında bir arada bir şeyler çalabilmek, kimisi ise başka insanlarla birlikte müzik
üretmek/stüdyoya girebilmek ve konsere çıkmak şeklinde ifade etmiştir. Konsere
çıkmak aslında aile ortamı veya arkadaş ortamında müzik yapma temasından daha
farklı bir anlama işaret etmektedir. Kendi müziğini ve performansını bir topluluğa
sunmak ve “konsere çıkma” tecrübesini yaşamak birçok katılımcı tarafından önemli
görülmüştür.
Motivasyonu düşüren sebeplerde en öne çıkan tema enstrümanda teknik konularda
veya nota okumaya yönelik hata yapmaktır (18 kişi). Buna ek olarak, katılımcıların
ifadesiyle “hayat yorgunluğu” veya katılımcının ruh halinin kötü olmasının
motivasyon düşüklüğüne sebep olduğu belirtilmiştir (16 kişi).
Teknik anlamda başarı durumu motivasyon yüksekliğinde olduğu gibi motivasyon
düşüklüğünde de en öne çıkan tema olmuştur. Bu durum, çalışmaya katılan çoğu
katılımcının enstrüman öğrenme aşamasında olan kişiler olmasından ve bu
katılımcıların

enstrüman

pratiklerinin

genellikle

teknik

açıdan

ilerlemeye

odaklanmasından dolayı olabilir.
Katılımcının olumsuz tecrübe edilen ruh halinin, “hayat yorgunluğunun”
motivasyonunu etkilemesi durumu ise hem enstrüman öğrenme aşamasındaki
katılımcılarda hem de profesyonel müzisyenlerde gözlemlenmiştir. Örneğin:
“…benim karakterimle alakalı. Duygusal yapım mesela. Ondan etkilendiğimi düşün
mesela. Müziğime de ister istemez yansıyabiliyor.” (EŞ, 30, Profesyonel Müzisyen ve
Öğretmen) (Motivasyon düşüren bir unsur olarak bahsetmiştir.)
“Depresif…Moralim düşük olunca, şey motivasyonum da zaten düşük oluyor. Yeni bir
şey öğrenme, yeni bir şeyi devam ettirme isteğim… O biraz ruh halimle alakalı…”
(YB, 34, Enstrüman öğrenme aşamasında olan bir katılımcı)
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Profesyonel müzisyen olan katılımcıların bir kısmı ise, birlikte müzik yaptıkları
insanların veya müzik çevresindeki insanların, katılımcıları anlamamasının veya
olumsuz eleştiride bulunmasının da motivasyon düşüklüğüne sebep olduğunu
belirtmişlerdir (7 kişi). Örneğin:
“…bir de abuk subuk tipler var tabii… onlarla birlikte çalışmaya mecbur kalmak
bazen… ama bazen her zaman değil.” (HD, 27) (Katılımcı bu tarz insanların
motivasyonunu düşürdüğünü belirtmiştir.)
“Yani şey gibi… insanlar genel olarak (motivasyonumu düşürüyor). İşte, birlikte
çalıştığım insanların aslında işte bunun, hayal ettiğim gibi bir şeyin içinde
olmamaları. Onların hayal ettiği şeyin başka bir şey olması. Yani çünkü bir ekip işi ya
bu. Ama bazen insanlar daha fazla bireysel olmak istiyorlar ya, işte onu görmek bazı
şeyleri aksatabiliyor.” (GC, 31)
Son olarak, enstrüman çalarken yaşanan acı, ağrı gibi fiziksel sıkıntılar da (4 kişi)
katılımcılarda motivasyon düşüklüğüne sebep olmaktadır.
Motivasyonunun koşullara göre değiştiğini belirten katılımcılara hangi koşulların
motivasyonlarını değiştirdiği sorulduğunda, katılımcılar genellikle motivasyonlarını
düşüren koşulları ifade etmişlerdir. Burada da motivasyon düşüren sebeplerden iş/okul
yoğunluğu ve hayat koşuşturmacası (“hayat yorgunluğu” teması), kişinin sevmediği
parçaları çalması (teknik başarı) ve ruhsal durum belirtilmiştir. Bu temaların analizi
yukarıda sunulduğundan dolayı tekrar değinilmeyecektir. Son olarak, motivasyonu
düşüren bu temalara ek olarak önemli bir temadan daha söz edilmiştir: Covid-19
salgını.
Çalışma kapsamında yapılan görüşmeler, çalışmanın başında da belirtildiği üzere
Covid-19 salgının yaşandığı bir dönemde yapılmıştır. Bu dönemde, eğitim hayatına
devam eden katılımcıların hepsi online eğitim sistemine geçiş yapmıştır. Bunun yanı
sıra, katılımcılardan enstrüman dersi alanların bir kısmı da enstrüman eğitimini online
olarak sürdürmüştür. Katılımcılardan kimisi bu sistemden memnun kalırken kimisi
yüz yüze derslere geri dönme beklentisinde olduklarını belirtmiştir.
Profesyonel müzisyenler için ise Covid-19 salgını çok zor bir süreci beraberinde
getirmiş ve müzik performansı sergilenen konser salonlarının ve diğer mekanların bu
dönemde kapatılması, müzisyenlerin sahne almalarını ve bir arada müzik yapmalarını
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sekteye uğratmıştır. Dolayısıyla söylenebilir ki, Covid-19 salgını pek çok katılımcının
motivasyonunu düşüren bir unsur olmuştur.
Son alt kategori olan “başarı ve başarısızlık algısı” incelendiğinde, katılımcının başarı
ve başarısızlığı nasıl algıladığının katılımcının motivasyonu ile yakın ilişkili olduğu
söylenebilir. Analiz sonucunda, katılımcıların başarı hedefi, motivasyonunu yükselten
temalar ile paralelken, başarısız olmaktan korkulan şeyler de motivasyonu düşüren
temalar ile paralel gitmektedir.
Aynı motivasyonu yükselten unsurlarda olduğu gibi, en öne çıkan başarı teması teknik
konularda başarılı olabilmektir. Katılımcılar bunu “belirli bir etüdü başarılı bir şekilde
çalabilmek”, “vibrato yapabilmek” gibi ifadelerle belirtmişlerdir. Teknik başarıdan
sonra, en öne çıkan başarı algısı ise sahneye çıkmaktır. Bu tema da yine motivasyon
yükselten temalarda yer almaktadır. Katılımcılar bunu “konsere çıkmak”, “resital
vermek”, “jam session’a katılmak” gibi ifadelerle belirtmişlerdir.
Başarısızlık algısı ise yine motivasyon düşüren temalara paralel olarak, enstrüman
tekniğinde yanlışlıklar yapmak, sahnede teknik bir hata yapmak, hayat yoğunluğundan
dolayı enstrüman çalmaya dair isteği kaybedip ve sıkılıp müziği bırakmaktan korkmak
gibi temalar öne çıkmıştır.
Başarısızlık algısında çalışma sırasında daha söz edilmeyen bir tema daha ortaya
çıkmıştır. Çalışmada yer alan, özellikle profesyonel müzisyenlerin dile getirdiği bir
başarısızlık algısı olarak “yaratıcılığın azalması” ifade edilmiştir. Bu noktada
profesyonel sanatçıların müzikal aktivitelerinde sadece teknik başarıya değil, yaratıcı
olmaya da odaklandıkları ifade edilebilir. Örneğin:
“Yani hiçbir şey yoksa ürettiğim cümlelerin, narrative’lerin hani bir şekilde değerleri
olduğunu düşünüyorum. Bir gün onu kaybedersem, o çok üzücü olur… Yani hiç müzik
bilmeyen biri için bile çalışacak bir şey, hikayeler oluşturabilmek… konuşan melodiler
yazabilmek… Buna yetenek gözüyle bakmıyorum, Allah vergisi değil, ama belki de işte
çok fazla beslenmekle alakalı olabilir, çok fazla çeşitli müzik dinlemekten… onun bir
şekilde, bilinçli olarak olmasa bile bende bir zenginlik yarattığını düşünüyorum,
narrative açısından… Ama mesela uzun süre müzik dinlemesem, yavaş yavaş gidiyor
o şey… durum. Oturunca bir şey söyleyemiyorum enstrümanda, yani söyleyemez
duruma geliyorum. O korkutucu bir şey.” (TU, 29)
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3.4 Tartışma
Tartışma bölümünde, öncelikle katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda çalmada
yer alan kategorilerin arasında bir ilişki olup olmadığı ve eğer bir ilişki varsa bu
ilişkinin bağlamı açıklanacaktır. Daha sonrasında, çalışma kapsamında sunulan
hipotezler, elde edilen veriler ışığında tekrardan değerlendirilecektir. Son olarak,
çalışmanın sınırlılıkları tartışılacak ve daha sonra yapılacak olan çalışmalar hakkında
öneriler sunulacaktır.
Aile, öğretmen ve motivasyon kategorileri arasındaki bağlantılar incelendiğinde,
ailelerin öğretmen ile kurduğu ilişki katılımcıların bir kısmı tarafından önemli
bulunmuştur. Katılımcılardan bazıları ailelerinin, katılımcının enstrüman öğretmeni ile
iletişimini kuvvetli tutmasını ve öğretmenin aileye katılımcının müzikal gelişimi
hakkında bilgi vermesini önemli bulmuştur. Bunun yanı sıra, profesyonel müzisyen
olan katılımcıların birkaçının bir enstrümana başlamasının sebebi, okuldaki müzik
öğretmenlerinin katılımcıların müziğe olan ilgisini ve yeteneğini keşfedip,
katılımcının ailesini bu konuda bilgilendirmesi olmuştur. Dolayısıyla, gerek
öğretmenin aile ile katılımcının müzikal gelişim süreci hakkında kurduğu iletişim,
gerekse ailenin öğretmen ile kendi çocuklarının müzikal gelişimi bağlamında veya
farklı bağlamlarda kurduğu iletişimin kuvvetli olması, katılımcıların müzikal
gelişimleri açısından olumlu bir unsur olarak dile getirilmiştir.
Katılımcıların müzikal gelişim sürecinde, ailelerinin ilgili olmalarını ve takdir
etmelerini ne kadar önemsediği önceki bölümlerde belirtilmişti. Bu durum
motivasyonla da ilişkilidir. Katılımcılardan bazıları ailelerinden takdir görmenin
motivasyonlarını artırdığını direkt olarak dile getirmişlerdir. Bunun tam tersi bir
durumda ise, yani ailenin katılımcıya müzikal gelişimine dair yeterince destek
vermediği noktalarda veya katılımcının müzikal aktivitelerine yönelik herhangi bir
ilgi/takdir göstermediği noktalarda, katılımcılardan bazıları bundan olumsuz olarak
etkilendiklerini ve bu durumun kendileri için motivasyon düşüren bir etken olduğunu
belirtmişlerdir.
Kişinin müziğe dair motivasyonunun yüksek olmasının, ailesinin müziğe yaklaşımını
belirli noktalarda etkilediği söylenebilir. Özellikle profesyonel müzisyen olan
katılımcıların bir kısmı bu durumu öncelikli olarak ifade etmişlerdir. Profesyonel
müzisyen olan katılımcılar, ailelerinin başlangıçta müziğe ve müzisyen olmaya
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yönelik tedirginlikler taşıdıklarını fakat kendileri müzikal gelişimlerini sürdürdükçe
ve sonrasında aileler katılımcıların konserlerine gittikçe veya katılımcının
öğretmenleriyle tanışıp konuştukça, ailelerinin müziğe ve müzisyenliğe dair
bakışlarının değiştiğini belirtmişlerdir. Örneğin:
“…sahnelerime gelmeleriyle, etrafımdaki müzisyenlerle, ya da benim onlara işte şu
sanatçı

böyle

(bahsetmem),

konservatuardaki

sevdiğim

öğretmenlerimle

tanışmaları… benim onlara (hocalarıma) ailemi yansıtmam veya onların
(hocalarımın) biraz (benim ailemi) görmeleri, işte İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki
konservatuarındaki konserlere gelip oradaki bazı isimleri duymaları, işte TRT’deki
Türk halk müziği korosu da var, şöyle var böyle var derken, dünyalarında bir sürü, bir
sürü yeni şey, enstrüman girmiş oluyor aslında... onlar da seninle üzülüyor onlar da
seninle seviniyor… olumlu olumsuz… iç içe oluyor genelde ailen olduğu için. Onların
müzik tercihleri değiştiriyor, ya da bir müzisyen tanıttığında onların, şeyini de,
repertuarını da geliştiriyorsun.” (GK, 45)
Katılımcının motivasyonunun yüksek olmasının, ailenin müzikle olan etkileşimi ve
desteği/yaklaşımını olumlu anlamda etkilemesine paralel olarak, katılımcının müziğe
dair motivasyonunun düştüğü durumlarda ailenin de bir noktada müzikal aktivitelere
yönelik destekleyici tutumu zayıflayabilmektedir. Bazı katılımcılar, ailelerinin
katılımcı enstrüman çalarken katılımcının müzikal gelişiminde başarı yakalayacağına
dair bir beklentileri olduğunu ama enstrüman çalmayı bıraktıklarında ailelerinin de bu
durumu unuttuğunu dile getirmişlerdir.
Öğretmen kategorisinin, katılımcının motivasyonu ile ilişkisi incelendiğinde,
öğretmenin katılımcıyı müzikal/enstrümana yönelik gelişimi konusunda takdir etmesi
ve öğretmenin motive edici bir karaktere sahip olması katılımcılar tarafından
motivasyonu yükselten bir unsur olarak tanımlanmıştır. Öğretmen kategorisinin
analizinde de belirtildiği üzere öğretmenin karakteri katılımcılar tarafından en öne
çıkarılan unsur olmuştur. Öğretmenin teknik konulardaki yetkinliğinden söz edilirken
bile katılımcıların öğretmenin karakterine yönelik meseleleri dile getirmesi,
öğretmenin öğrencinin psikolojik durumunu anlayıp ona göre davranabilmesinin
öneminin sıklıkla dile getirilmesi aslında öğretmenin karakterinin katılımcıların
müzikal gelişimlerini sürdürebilmelerinde ne denli önemli bir unsur olduğunu
göstermektedir. Burada elde edilen sonuçlar, bir önceki bölümde bahsedilen Davidson
ve diğ.’nin (1998), öğretmenin karakter özelliklerinin bireylerin enstrüman eğitimine
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devam etmesinde önemli bir unsur olduğunu ve öğretmenin olumlu karakter
özelliklerinin enstrümana devam etmede olumlu bir etki yarattığını belirten
çalışmasını destekler niteliktedir. Dolayısıyla, öğretmenin olumlu algılanan karakter
özelliklerinin, katılımcının müzikal gelişimine dair motivasyonunu yükselttiği
çıkarımında bulunulabilir.
Olumlu karakter özelliklerinin yanı sıra, öğretmenin olumsuz algılanan karakter
özellikleri ve öğrencisine karşı baskıcı/sert bir şekilde yaklaşımı da motivasyon
düşüren bir unsur olarak görülebilir. Çalışma kapsamında bu durumun en belirgin
örneği “öğretmenin öğrencisine desteği ve olumsuz eleştirileri” alt kategorisinde
verilen örneklerde gözlemlenebilir. Öğretmeni tarafından olumsuz ve yapıcı olmayan
eleştirilere maruz kalan katılımcıların bir kısmının müziğe dair motivasyonlarında bir
düşüş gözlemlenmekte ve kimi katılımcılar enstrümanı bırakırken kimisi de mevcut
durumun

kendilerinde

öğretmenlerini

yarattığı

değiştirmektedir.

mutsuzluk
Buna

ek

ve

memnuniyetsizlikten

olarak,

öğretmenin

dolayı

katılımcının

motivasyonunu etkilemesinin yanı sıra katılımcının motivasyonun öğretmeni nasıl
etkilediğine dair veriler tarandığında, katılımcılar tarafından bu konunun öne
çıkarılmadığını ve dolayısıyla sunulacak bir veri analizi olmadığını belirtmek gerekir.
3.5 Hipotezlerin Değerlendirilmesi
Veri analizi sonucunda çalışmaya yönelik sunulan hipotezler değerlendirilecek olursa:
Hipotez 1: Ailenin müzikle iç içe olması ve katılımcıya müzikal gelişimi için
destekleyici bir ortam sunması katılımcılara müzikal gelişimleri açısından
olumlu bir altyapı sunmaktadır: Katılımcıların ailelerinin özellikle ilgi ve
takdirini katılımcıya sunması, ailenin müzikle uğraşmasa bile müziğe karşı
ilgili olması veya katılımcının müzikal gelişimi sürdükçe ailenin de müziğe
ilgisinin artması katılımcılar tarafından, müzikal gelişimleri açısından önemli
bulunmuştur. Dolayısıyla, bu hipotezin doğrulandığı söylenebilir.
Hipotez 2: Öğretmenin teknik anlamda yetkin olması ve öğrencisine uygun bir
öğretim

metoduna

sahip

olması

katılımcının

müzikal

gelişimini

desteklemektedir: Katılımcıların büyük çoğunluğu öğretmenini enstrümanında
yetkin bir kişi olarak tanımlamıştır, fakat katılımcılar bunun müzikal gelişim
ile ilişkisine doğrudan değinmemiştir. Dolayısıyla, teknik anlamda yetkinlik
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konusunda veri elde edilse de bunun müzikal gelişimi desteklediğine yönelik
yeterli veri bulunamamıştır. Öğretmenin, öğrencisine uygun bir öğretim
metoduna sahip olmasının ise müzikal gelişimi desteklediği söylenebilir.
Öğretmenin öğrencinin seviyesine uygun ve bunun yanı sıra öğrencinin istediği
repertuarı sağlaması, enstrüman tekniğini öğrenciye doğru aktarması ve
tekniğin yanı sıra müzik teorisine yönelik konularda da (kimi katılımcıların
“nota öğretmek” olarak bahsettiği) öğrenciyi bilgilendiriyor olması katılımcılar
tarafından müzikal gelişimleri açısından olumlu görülmüştür. Dolayısıyla,
öğrenciye uygun bir öğretim metoduna sahip olmanın müzikal gelişimi
desteklediği söylenebilir.
Hipotez 3: Öğretmenin karakterinin katılımcılar tarafından olumlu olarak
algılanması müzikal gelişimi desteklemektedir: Çalışma sonucunda öğretmen
kategorisinde en öne çıkan temalardan birisi, öğretmenin karakterinin
katılımcılar üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri olmuştur. Gerek öğretmenin
karakterine

yönelik

soruların

analizinde,

gerekse

öğretmenin

tekniğine/öğretme metoduna yönelik sorularda katılımcıların öğretmenlerinin
karakterlerine yönelik yaptıkları değerlendirmelerde, öğretmenin karakterinin
olumlu olmasının müzikal gelişimi ve müzikal gelişimi sürdürmeye yönelik
motivasyonu desteklediği söylenebilir.
Hipotez 4: Katılımcıların müziğe dair (sadece pratik yapma değil, müzik
dinleme, beste yapma da dahil) genel motivasyonunun yüksek olması müzikal
gelişimi desteklemektedir ve motivasyon başarı ve başarısızlık algısı ile
ilişkilidir: Motivasyon bölümünde bu hipoteze dair elde edilebilecek sonuç,
müziğe dair motivasyonun müzikal gelişimi, müzikal gelişimin de
motivasyonu desteklediğidir. Katılımcıların motivasyonu yüksek olduğunda,
kendilerini enstrümanında teknik anlamda geliştirme, müziğe dair yaratıcı
uğraşlarda bulunmaya yönelik çaba gösterme ve müzikal gelişimini sürdürme
isteğinde olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra, müzikal anlamda kendi
beklentilerini

karşılayan

bir

gelişim

sürecinde

olan

katılımcıların,

motivasyonlarının daha da yükseldiği görüşmeler sırasında sıklıkla ifade
edilmiştir. Son olarak, motivasyonun başarı ve başarısızlık algısı ile ilişkili
olduğu

hipotezi

de

doğrulanmıştır.
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Veri

analizinde,

katılımcıların

motivasyonunu yükselten ve düşüren unsurların aynı zamanda başarı ve
başarısızlık olarak tanımladıkları unsurlarla paralel temalara sahip olduğu
tespit edilmiştir.
3.6 Sınırlılıklar ve Öneriler
Çalışmadaki sınırlılıkların en başında Covid-19 salgınının getirdiği zorluklar yer
almaktadır. Çalışmanın başında da belirtildiği üzere Covid-19 salgını sebebiyle
çalışma kapsamında yapılan tüm görüşmeler online olarak gerçekleştirilmiştir. Salgın
sebebiyle görüşme yapılan katılımcıların büyük çoğunluğu görüşmeye ev ortamından
bağlanmıştır ve evde katılımcı haricindeki diğer bireylerin çoğu salgın sebebiyle
görüşmeler sırasında ev ortamında bulunmaktadır. Hiçbir görüşmeye aile veya ev
arkadaşı dahil olmasa da ve olabilecek en sessiz/izole ortam sağlanmaya çalışılsa da,
görüşme sırasındaki sözel ifadelerin ev ortamından ve evdeki diğer bireylerin
varlığından etkilenme ihtimali bulunmaktadır.
Covid-19 salgının getirdiği bir sınırlılık da, salgın sebebiyle katılımcıların bazılarının
yüz yüze ders yerine online ders sistemine geçiş yapmış olması ve online ders
sürecinin yüz yüze ders sürecinden farkının belirtildiği ifadelerin analizine, çalışmanın
kapsamını aşmamak adına yeterince yer verilememesidir. Son olarak, analizde belirgin
bir fark yarattığı tespit edilmese de çalışmaya katılan kadın ve erkek katılımcıların
dağılım oranının dengesiz olduğu söylenebilir.
Covid-19 salgını ile birlikte daha görünür hale gelen online eğitim sisteminde ailelerin/
öğretmenlerin müzikal gelişim sürecindeki rolü ve öğrencilerin online eğitim
sisteminde ailelerine/öğretmenlerine yönelik algısı üzerine yürütülecek çalışmalar, bu
çalışmanın kapsamı dahilinde yer verilemeyen meseleleri aydınlatabilir. Öte yandan,
müzikal gelişimde aile, öğretmen ve motivasyon faktörlerini nitel veri analizi
yöntemiyle inceleyecek ilerleyen çalışmalar ise bu çalışmanın güvenilirliğini test
etmek açısından önemli bulunmaktadır.
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4. MÜZİK VE DUYGU
Öncelikle, anlam karmaşası olmaması adına birkaç noktayı açıklığa kavuşturmak
gerekmektedir. İlk olarak, “Müzik ve Duygu” bölümünde ele alınacak olan duygu
kavramı, ruh hali (mood) kavramından farklıdır ve bu farkı göz önünde bulundurmak,
çalışma kapsamında müziğe yönelik hislerin (feeling) hangi niteliklerinin ele
alındığına açıklık getirmektedir. Duygu ve ruh hali farkı şu şekilde özetlenebilir:
Duygu
1. Belirli bir olay sonucunda ortaya çıkar.
2. Çok kısa süreli tecrübe edilir (saniyeler veya dakikalar).
3. Doğası gereği spesifik ve çok sayıdadır (spesifik duygulara korku,
üzüntü mutluluk örnek verilebilir).
4. Duygulara genelde belirgin bir yüz ifadesi eşlik eder.
5. Eylem odaklıdır.
Ruh Hali
1. Sebebi çoğu zaman genel ve belirsizdir.
2. Duygulardan daha uzun süreli tecrübe edilir (saatler ve günler).
3. Duygulardaki spesifik olma durumunun aksine daha geneldirler ve birden
fazla spesifik duyguyu da içinde barındırabilirler.
4. Duyguların aksine belirgin bir yüz ifadesi eşlik etmez.
5. Eylem odaklı olmaktan ziyade bilişseldir (Robbins ve Judge, 2017, s. 141).
Dolayısıyla, çalışma kapsamında müzikal aktiviteler sonucunda ortaya çıkan kısa
süreli ve spesifik hislere (feeling) odaklanılacaktır.
İkinci olarak, tecrübe edilen duyguların hangi boyutunun çalışma kapsamında ele
alındığı da önemlidir ve bunun ayrımını yapmak gerekir. Müziğe yönelik duygular
incelenirken, bu çalışma kapsamında iki boyut ele alınmıştır: “Algılanan duygu” ve
“hissedilen duygu”. Algılanan duygu, bir müzik eseri dinlendiğinde, kişinin o eserin
bestecisinin/icracısının hangi duyguyu yansıttığına dair kişinin algısıdır. Hissedilen
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duygu ise, bir müzik eseri dinlendiğinde, kişinin o eseri dinlediğinde öznel olarak
hissettiği duyguları ifade eder (Erdal, 2015).
Örnek vermek gerekirse, “X eserinde mutluluk yansıtılmış” ifadesi algılanan duyguyu
ifade ederken, “X eserini dinlediğimde mutlu hissediyorum” ifadesi hissedilen
duyguyu ifade etmektedir.
Duygu, en geniş tanımıyla, birine veya bir şeye yöneltilen yoğun hislerdir (Robbins ve
Judge, 2017, s. 141). Lazarus’un da belirttiği üzere, duygular birey-çevre ilişkisi
üzerine kuruludur (Lazarus, 1991, s. 40). Bu sebeple, bireyin hissettiği duygular
çevresel etkilerden bağımsız değildir.
Lazarus’un bilişsel değerlendirme (cognitive appraisal) teorisine göre bireylerin
hissettiği duygunun ilk bileşeni kişi-çevre ilişkisine de bağlı olan bilişsel
değerlendirme sürecidir. Bilişsel değerlendirme, Lazarus’un ifadesiyle “insanların
istekleri ve kendi hayatlarında olan biteni ne şekilde değerlendirdiği”dir (Lazarus,
1991, s. 30). Dolayısıyla, bir duygunun ilk bileşeni, kişinin karşılaştığı durumun
kendisi için anlamını değerlendirmesidir. Bu anlam hem kişinin bulunduğu sosyal
koşullardan hem de bireyin psikolojik yaşantısından etkilenmektedir.
Yapılan bilişsel değerlendirme sonrasında, sırasıyla duygunun diğer birbirine bağlı
bileşenleri harekete geçer. Bunlar, öznel deneyim, düşünce ve eylem eğilimleri, içsel
vücut değişiklikleri, yüz ifadesi ve duygulara gösterilen tepkiler olarak sıralanabilir
(Smith ve diğ., 2014, s. 390). Öznel deneyim, kişinin duygu sürecinde tecrübe ettiği
ruhsal durumudur. Düşünce ve eylem eğilimleri, kişinin belirli bir şekilde düşünme ve
harekete geçme dürtülerini kapsamaktadır. İçsel vücut değişiklikleri, duygu sürecinde
tecrübe edilen, kalp atışının hızlanması gibi fizyolojik tepkilerdir. Yüz ifadesi, duygu
sürecinde yüzde gerçekleşen kas kasılmalarını ifade etmektedir. Son olarak duygulara
gösterilen tepkiler, duygu sürecinde bireyin kendi duygularını, bu duygulara sebep
olan durumlara verdiği tepkileri ve bu duygularla başa çıkma mekanizmalarını
denetlemesiyle gerçekleşir.
Bir örnekle daha açık hale getirmek gerekirse: Trafikte araba kullanırken bir
sürücünün kırmızı ışıkta hızla geçtiğini gören bir diğer sürücü öncelikle bunun yanlış
olduğunu ve kendisine de hayati tehlike yaratacağını düşünebilir (bilişsel
değerlendirme). Buradaki düşünme, uzun soluklu bir düşünme eyleminden çok anlık
bir sürece işaret etmektedir. Daha sonrasında, bu durum karşısında kızgın hisseden

80

sürücü (öznel deneyim), trafik kuralını ihlal eden diğer sürücüye sözel bir saldırıda
bulunabilir (düşünce ve eylem eğilimleri) ve bu sırada kaşları çatılabilir (yüz ifadesi).
Sürücü sözel saldırıda bulunduktan sonra, neden bu kadar kızgın hissettiği üzerine
düşünebilir (duygulara gösterilen tepkiler).
4.1 Müziğe Yönelik Duygusal Tepkiler
Bu bölümde, müziğe yönelik duygusal tepkilerin temel mekanizmalarına değinilecek
ve hissedilen/algılanan duygulara dair yürütülen çalışmalar tartışılacaktır. Daha
sonrasında, müziğe yönelik duygusal tepkiler kültürel benzerlik/farklılık bağlamında
ele alınacaktır.
4.1.1 Temel mekanizmalar
Müziğe verilen duygusal tepkilerin temel mekanizmalarına yönelik sunulacak ilk
yaklaşım, müziğe verilen duygusal tepkilerin temel fizik kuralları sonucunda
oluştuğunu belirten yaklaşımdır. Cooke (1959), Batı müziğinde yer alan ses
aralıklarının veya bu ses aralıklarının frekans aralıklarının arasındaki ilişkinin kişide
belirli bir duygusal tepkiye sebep olduğunu iddia eder (Aktaran, Tan, Pfordresher ve
Harre, 2010, s. 265). Cooke, bu ilişkileri açıklayabilmek adına diyatonik dizinin belirli
aralıklarının hangi duyguyu aktardığına yönelik bir çizelge çıkarmıştır. Örneğin, majör
üçlü neşeyi ifade ederken, minör ikili “donuk bir ızdırabı”13 ifade eder. Cooke, bu
iddiasına kanıt bulabilmek amacıyla pek çok vokal müzik örneğindeki sözleri inceler
ve bu örneklerdeki şarkı sözlerinin, melodideki ses aralıklarının kendi teorisinde
sunduğu duygu karşılıklarıyla eşleştiğini belirtir.
Cooke’nin teorisinde Batı müziğinde belirli ses aralıklarının veya spesifik melodik
hatların (melodic contour) belirli bir duyguya karşılık geldiğini ve bunun fizik
kurallarının sonucu olan bir süreç olduğunu iddia etmesi bazı problemler
doğurmaktadır. Öncelikli olarak, ses aralıklarının ilişkilerine verilen duygusal
tepkilerin fiziğin doğal kanunları gibi sunulması, ses aralıklarının öğrenilmiş olması
ve kültürleme sonucu müziğe yönelik duygusal tepkilerin oluşması ihtimalini göz ardı
eden bir yaklaşımdır. Bir diğer problem ise Cooke’nin teorisini Batı müziği temelinde

“Spiritless anguish” tamlamasının çevirisidir. Çeviride anlam kaybı yaşanmaması adına İngilizcesi
eklenmiştir.
13
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değerlendirirken duyguları Batı müziğinde yer alan ses aralıklarının kapsamında
değerlendirmesi ve farklı müzik sistemlerinde teorisinin nasıl işleyebileceğine dair bir
çerçeve sunmamasıdır.
Cooke’den farklı olarak Meyer (1956, s. 5), müziğe verilen tepkilerin bireylerin
tecrübesinin bir ürünü olduğunu ve müziğe yönelik duygusal davranışların, çok
alışılagelmiş, otomatik ve doğal gözükmesine rağmen öğrenilmiş olduğunu belirtir
(Meyer, 1956, s. 17). Gestalt psikolojisine atıfta bulunarak14, zihnin müziğe dair
öğeleri belirli şekilde gruplayıp organize ettiğini ve bunun da öğrenilmiş tepkilerle
koşullandığını ifade eder (Meyer, 1956, s. 44). Bütün bu öğrenilmişlikler de müziğe
dair beklentileri şekillendirir. Müziğe yönelik şekillenen beklentiler sonucunda, müzik
dinleme esnasında bireyin müzikal beklentilerini destekleyecek, sarsacak veya
beklentiyi erteleyecek müzikal öğelerin tecrübe edilmesi ise duygusal tepkiye sebep
olur. Sloboda (2005, s. 220), Batı müziğini baz alarak hangi müzikal özelliklerin hangi
duygularla pozitif korelasyona sahip olduğunu gösterir ve dolayısıyla Batı müziği baz
alındığında dinleyicinin müzikal beklentilerinin genel olarak ne şekilde olduğuna şu
şekilde değinir (Şekil 4.1):
Duygular
Ciddi (Heybetli)

Müzikal Özellikler
Yavaş tempo, düşük ses perdesi, düzenli ritim, düşük
disonans.15

Üzgün

Yavaş tempo, düşük ses perdesi, minör mod, yüksek
disonans.

Mutlu

Hızlı tempo, yüksek ses perdesi, majör mod, düşük
disonans.

Heyecanlı

Hızlı tempo, yüksek sesli (dB), yüksek disonans.

Şekil 4.1 : Dinleyicilerin müziğe yönelik tepkilerinde duygusal beklentileri.
Sloboda (2005, s. 228), müziğin fiziksel özellikleri veya müziğin öğrenilmiş
boyutunun dışında, müzikten bağımsız faktörlerin de müziğe verilen duygusal tepkiyi
etkilediğini belirtir ve müziğe yönelik duygusal tepkiler incelenirken dışsal kaynakları
da göz ardı etmemek gerektiğini ifade eder. Örneğin, zamanını ve parasını iyi bir
konser izlemeye harcayan bir kişinin, konserine gittiği sanatçının isteksizce

14
15

Bkz: 1. bölümde yer alan “Melodi Algısı” başlığı.
Disonans: Müzikte uyumsuz seslerin bir arada tınlaması olarak tanımlanabilir.
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performans sergilemesi ve bunu davranışlarıyla açıkça belli etmesi, icra edilen müzik
ne kadar iyi olursa olsun, konseri izleyen kişinin bir noktada olumsuz hissetmesine
sebep olabilir. Bunun yanı sıra, Canyakan’ın (2017), Türkiye’nin 12 farklı ilinden 725
yetişkin bireyin katılımcı olduğu araştırmasının sonucunda, katılımcıların dinledikleri
müziğe verdikleri duygusal tepkilerin günün farklı saatlerinde bile değişiklik
gösterdiğini gözlemlemesi ilgi çekicidir. Katılımcılar, dinledikleri müziğe yönelik
sabah saatlerinde daha negatif, akşam saatlerinde daha pozitif, gece yarısında ise tekrar
daha negatif duygudurumu tecrübe etmişlerdir. Dolayısıyla, Canyakan’ın çalışmasına
paralel olarak, bireyin biyolojik saatinin bile müziğe verilen duygusal tepkiler üzerinde
etkili olduğu çıkarımında bulunulabilir. Çalışmada bir diğer dikkat çekici nokta ise
katılımcılar günün farklı saatlerinde hissedilen duygu bağlamında müziğe farklı
duygusal tepkiler verseler de müziğin yansıttığı duyguyu algılama konusunda, günün
farklı saatleri de olsa aynı cevabı vermişlerdir. Sonuç olarak, biyolojik saat hissedilen
duyguyu etkilemektedir fakat algılanan duyguda bir değişiklik yaratmamaktadır.
Sunulan bu yaklaşım ve teorilerden yola çıkarak, müziğe verilen duygusal tepkinin
çok katmanlı ve karmaşık bir süreç olduğu söylenebilir. Her bir teori ve yaklaşım
konuya farklı bir perspektiften yaklaşmakta, fakat konunun bütününü açıklamakta
yetersiz kalabilmektedir. Bu noktada müziğe yönelik duygusal tepkileri anlamak
adına, pek çok mekanizmayı bir arada ele alan bütünleştirici bir teorik çerçeve sunmak
faydalı olacaktır. Juslin ve Västfjäll’ın (2008) sunduğu teorik çerçeve, müziğe yönelik
duygusal tepkileri anlama konusunda bütüncül bir yaklaşım olarak örnek gösterilebilir.
Juslin ve Västfjäll’a göre dinlenilen müziğe verilen duygusal tepkilerin altında yatan
6 temel mekanizma vardır:
1. Beyin sapı refleksleri: Müziğin dinlenilmesi sonucunda, müziğin içinde yer
alan bir ya da birden fazla akustik özelliğin beyin sapı tarafından, beyinde acil
ve önemli bir olayın sinyali olarak alınmasıdır. Beyin sapında müziğe yönelik
refleksler hızlı ve otomatik olarak gerçekleşir ve doğum öncesinde bile bu
reflekslerin var olduğu gözlemlenebilir. Yüksek sesli müziklerin kalp
atışlarının ve motor tepkilerin hızlanmasına, yumuşak müziklerinse ortalama
bir kalp atış hızına ve azalan motor tepkilere sebep olduğu söylenebilir.
Buradan hareketle, beyin sapı reflekslerinin, müziğin rahatlatıcı veya uyarıcı
etkilerini açıkladığını, fakat spesifik duygusal tepkilerin verilmesindeki
mekanizmalara tam olarak netlik kazandırmadığını belirtmek gerekir.
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2. Değerlendirici koşullanma (evaluative conditioning): Dinlenilen müziğin,
zaman içinde olumlu veya olumsuz uyaranlarla eşleşmiş olduğunu ve bu
eşleşme sonucunda uyaran ortadan kalksa da yine uyaran olduğu zamandaki
gibi duygusal tepki verileceğini ifade eder. Örneğin, bir kişi nadiren
görüşebildiği ve özlem duyduğu bir arkadaşıyla hep aynı kafede buluşuyor
olsun. Bu kafede çalan belirli parçalar kişinin arkadaşını görmesinin verdiği
mutlulukla eşleşebilir. Daha sonrasında, kişi bu parçayı arkadaşı yanında
yokken başka bir ortamda duyduğunda da kendini mutlu hissedebilir.
3. Duygusal bulaşma (emotional contagion): Müzik dinlenildiğinde, müziğin
duygusal olarak ifade ettiklerinin algılanması ve içsel olarak algılanan bu
duyguyu bireyin “taklit etmesi” olarak ifade edilebilir. Mutsuzluğu yansıtan bir
şarkının yansıtmak istediği mutsuzluğu kişinin algılayıp kendini mutsuz
hissetmesi örnek olarak verilebilir.
4. Görsel canlandırma (visual imagery): Müziği dinleyen kişinin, kafasında
görsel bir canlandırma yapması sonucunda duygusal tepki vermesidir. Burada
ortaya çıkan duygu, kafada canlanan görseller ve müziğin etkileşiminin
sonucudur. Kişinin müzik dinlerken “rahatlatıcı” bir manzara hayal etmesi ve
huzurlu hissetmesi örnek olabilir.
5. Epizodik (anısal) bellek: Dinlenilen müziğin, dinleyicinin hayatındaki belirli
bir olaya dair anılarını hatırlatması sonucunda oluşan duygusal tepkilerdir.
Örneğin, bir ebeveynin çocuğunun birinci yaş gününde çalınan parçayı bugün
tekrar dinlemesi, müzikle eşleşen bu spesifik anısına yönelik duygusal tepki
yaratabilir. Epizodik bellek, değerlendirici koşullanmadan farklıdır. Çünkü,
epizodik bellekte kişi bilinçli olarak belirli bir olayı hatırlar ve bu olayın
bağlamına dair daha fazla bilgi sahibidir. Koşullanmada olduğu gibi kişinin
farkında olmadan gerçekleşen bir eşleşmeden söz edilmemektedir.
6. Müzikal beklenti: Müzik dinlenildiği sırada, müziğin belirli özelliklerinin
dinleyicinin beklentisini karşılaması, beklentisinin tam aksini sunması veya
beklentisini ertelemesi sonucunda dinleyicinin verdiği duygusal tepkilere işaret
eder. Bu noktada, müzikal beklentinin sadece müziğin akustik özelliklerine
değil, kültürel öğrenmeye de bağlı olduğunu özellikle belirtmek gerekir.
Bozkır’ın (2009), profesyonel müzisyenlerin müzik algısına odaklanan çalışmasında,
rock müzisyenlerinin, Türk halk müziği ve müzisyenlerine yönelik ifadeleri, duygusal
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bulaşma, görsel canlandırma ve müzikal beklenti alt mekanizmalarına örnek
gösterilebilir. Örneğin, bir katılımcı dinlediği Türk halk müziği örneğini “bayıltıcı ve
bunaltıcı” olarak tanımlamış ve “karamsarlık” hissiyatını dile getirmiştir. Kişinin
bayıltıcı ve bunaltıcı olarak tanımladığı bir parçayı karamsar olarak nitelemesi
duygusal bulaşmaya bir örnek olarak verilebilir. Bunun yanı sıra aynı katılımcının,
parçanın kendisine türkü barı anımsattığını belirtmesi de görsel canlandırmaya örnek
verilebilir.
Çalışmada katılımcıların çoğu, Türk halk müziğini, türkü bar, Anadolu köyü, düğün,
eski Türk filmi, köy yeri, köylü amcalar, çay yudumlayıp sigara içmek gibi
görselleştirmelerle yorumlamışlardır ve hatta bir katılımcı müziği dinlerken “gözümde
resimler oluştu, izledim sadece” ifadesini kullanmıştır. Bu örnekler görsel
canlandırmanın müziğe verilen duygusal tepkilerin bir parçası olduğunu doğrular
niteliktedir. Son olarak, Türk halk müziğine çok ilgili olduğunu söyleyen katılımcının
parçayı gülümseyerek dinlediğini özellikle belirtmesi müzikal beklentiye örnek
verilebilir. Bu olumlu duygusal tepki, hem Türk halk müziğine ilgili olmaktan gelen
müzikal beklenti tatmini hem de katılımcının anımsadığı Anadolu köyü ve düğün
temalarının görsel canlandırması sonucu olmuş olabilir. Bu çalışmanın, kültürel
faktörlerin

ve

kültürlemenin,

özellikle

anımsanan

görseller

göz

önünde

bulundurulduğunda, müziğe verilen duygusal tepkilerdeki önemine dair dikkat çekici
veriler sunduğu söylenebilir.
4.1.2

Hissedilen ve algılanan duygular

Bölümün başında da tanımlandığı üzere hissedilen duygu, dinleyicinin müzik
dinlediğinde verdiği duygusal tepkilere işaret ederken, algılanan duygu, dinleyicinin
müziği dinlediğinde müziğin hangi duyguyu yansıttığına dair algısı olarak
belirtilebilir. Gabrielsson’a (2001) göre hissedilen ve algılanan duygular arasındaki
fark bulanıktır. Duygusal tepkinin varlığından tamamen bağımsız olarak algılanan
duygunun bir uçta, çok yoğun duygusal reaksiyonların gösterildiği hissedilen duygu
diğer uçta olmayabilir. Bunun yerine, dinleyiciler çoğu zaman bu iki ucun arasında bir
yerde konumlanır. Bunları göz önünde bulundurarak Gabrielsson, hissedilen ve
algılanan duygular arasında dört çeşit ilişki olduğunu ifade eder. Bunlar: pozitif ilişki,
negatif ilişki, sistematik olmayan ilişki ve hiç ilişki bulunmaması şeklindedir (Şekil
4.2).
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DUYGU
HİSSEDİLEN

ALGILANAN

Pozitif İlişki
Mutlu

Mutlu

Üzgün

Üzgün
Negatif İlişki

Mutlu

Üzgün

Üzgün

Mutlu

Sistematik Olmayan İlişki
Mutlu
Üzgün

Nötr

Mutlu

Dinleyiciye ve ortama
göre farklılık göstermesi.

Hiç İlişki Bulunmaması
Algılanmayan

(Fakat) hissedilen

Şekil 4.2 : Gabrielsson’un (2001) çalışmasında yer alan hissedilen ve algılanan
duygular şeması.
Pozitif ilişki, müziğe yönelik hissedilen duygu ile algılanan duygunun paralel olmasına
işaret eder. Örneğin, dinleyicinin mutluluğu yansıttığını düşündüğü bir parçayı
dinlerken mutlu hissetmesi gibi.
Negatif ilişkide ise durum biraz daha karmaşık hale gelmektedir. Negatif ilişki,
hissedilen duygunun algılanan duygudan farklı olmasına işaret eder. Örneğin,
dinleyicinin mutlu bir şarkı olarak algıladığı bir şarkıyı dinlerken üzgün hissetmesi
veya üzgün olarak algıladığı bir parçada mutlu hissetmesi olabilir. Üzücü olarak
algılanan bir parça kişiyi neden ve nasıl mutlu etmektedir? Bu soruların cevabını
müzik psikologları birbirinden farklı yaklaşımlarla açıklamaktadır. Bu yaklaşımlara,
hissedilen/algılanan duygu ilişki tanımları yapıldıktan sonra tekrar geri dönülecektir.
Sistematik olmayan ilişkide iki durumdan söz edilebilir. Birincisi, müzikal ifade
(mutlu, üzgün, kızgın vs.) ne olursa olsun dinleyicinin duygusal olarak hep nötr
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kalmasıdır. İkincisi ise aynı müzikal ifadenin, farklı dinleyicilerde farklı duygusal
reaksiyonlara sebep olması, aynı dinleyicide farklı duygusal reaksiyonlara sebep
olması veya farklı ortamlarda farklı duygusal reaksiyonlara sebep olmasıdır. Buna sıfır
korelasyon da denmektedir. Örneğin, bir kişi mutlu olarak algıladığı bir şarkıyı evde
dinlerken mutlu hissedebilir fakat konserde dinlerken üzgün hissedebilir. Sistematik
bir ilişki olmaması aslında müziğe verilen duygusal tepkilerdeki değişkenlerin
çeşitliliğine dair güzel bir örnek sunmaktadır.
Hiç ilişki olmaması ise müziğin hangi duyguyu yansıttığı ile o müziğe verilen duygusal
tepki arasında hiçbir ilişkinin olmamasıdır. Bunun bir sebebi, bazı duygusal tepkilerin
müzikal ifadede tam olarak yansıtılamıyor olmasıdır. Örneğin, merak, güvenli
hissetme, saygı gibi hisler dinleyicide duygusal tepkiye sebep olabilir, fakat “merak”
hissi çoğu kişinin algısında belirli bir müzikal ifadeye karşılık gelmemektedir.
Dolayısıyla, dinleyici duygusal bir tepki verebilir ama duygusal tepki verdiği müzikal
ifadenin dinleyicide algısal bir karşılığı bulunmamaktadır.
Negatif ilişkide bahsedilen üzgün olarak algılanan şarkıların mutlu hissettirmesi
konusuna dönülecek olursa, bu konunun nedenlerine dair farklı yaklaşımlardan söz
etmek mümkündür. Kawakami ve diğ. (2014) yürüttüğü bir çalışmada üzüntüyü
yansıtan müziklerin, katılımcılar tarafından mutluluğu yansıtan müziklere kıyasla daha
“trajik” algılanmasına rağmen, katılımcılar bu trajik duyguları algılandığı kadar yoğun
olarak hissetmemişlerdir. Bunun yanı sıra, üzgünlüğü yansıtan bu müzikler
katılımcıların romantik duygular hissetmesine sebep olmuştur ve romantik hissedilen
duygular da romantik algılanan duygulardan daha yoğun tecrübe edilmiştir. Sonuç
olarak, üzüntüyü yansıtan bir parça daha az trajik fakat daha çok romantik (katılımcılar
tarafından olumlu bir şekilde tanımlanan) hissettiriyorsa, üzgünlüğü algılanmanın
olumlu duygularla sonuçlanmasının bir açıklaması olmalıdır. Burada, Kawakami ve
diğ. temsili duygu (vicarious emotion) kavramı ile bu durumu açıklamaktadır.
Temsili duygu kavramı, üzgün bir müziğe yönelik hissedilen üzüntünün aslında
günlük hayatta yaşanan üzüntü duygusundan farklı olduğunu belirtir. Günlük hayatta,
üzüntü genellikle kişinin hayatında bulunan kişi veya nesnelerden kaynaklı tecrübe
edilirken, kişi müzik dinlediğinde herhangi bir gerçek kaynağı olan bir üzüntü
yaşatacak kişi veya nesne bulunmadığından dolayı, üzüntü yaşamanın “nahoş” olan
tarafını tecrübe etmemektedir. Kişi herhangi bir tehdit veya tehlike durumu
algılamadığından dolayı, müzik dinlerken üzüntüyü algılasa bile hissettiği üzüntünün

87

hissi temsili duygunun ürünü olan bir üzüntüdür. Özetle, günlük hayatta üzüntünün
kaynağı direkt olarak tecrübe edilirken, müzik dinlerken üzüntü dolaylı yoldan tecrübe
edilir ve kişinin gerçek hayatındaki bir kişiden, durumdan veya nesneden direkt olarak
kaynaklanmadığından dolayı kişi üzüntü duygusunu temsili duygu olarak yaşar.
Üzgün algılanan müziğe mutlu duygusal tepki verilmesinin bir diğer olası sebebi ise
müzikal beklenti ile alakalıdır. Juslin ve Västfjäll’ın (2008) veya Meyer’in (1956)
temel mekanizmalar bölümünde bahsedilen çalışmalarına paralel olarak, müzikal
beklenti, dinlenilen müziğin belirli özelliklerinin dinleyicinin beklentilerini
karşılaması/karşılamaması sonucunda duygusal tepki oluşmasıdır. Üzgün olarak
algılanan bir müzik dinlendiğinde, dinleyici “üzgün bir müzikten” ne bekleyeceğini
yaklaşık olarak bilmektedir. Bunun sonucunda, dinlediği müzikte beklentisinin
karşılanmasıyla birlikte dinleyici üzgün olmaktan çok müzikal beklentilerinin
karşılanması sonucunda bir tatmin duygusu da tecrübe edebilir ve bu mutluluk gibi
pozitif bir duygusal tepki ile sonuçlanabilir.
Juslin ve Västfjäll’ın (2008) çalışmasına paralel olan bir diğer açıklama ise müziğin
öğrenilmişlikler sonucu duygusal tepkiye sebep olmasıdır. Buna verilebilecek en
belirgin örneklerden birisi minör dizinin daha “duygusal” majör dizinin daha “mutlu”
parçalarda kullanıldığı söylemidir. Buna paralel olarak, dinlerken mutlu hissedilen bir
parça minör tonda olduğundan dolayı da mutsuz olarak algılanabilir.
Son olarak, Huron’un (2011) bu konuda sunduğu fizyolojik yaklaşımından da söz
etmek gerekir. Üzgün müzikler neden insanı mutlu hissettirir sorusuna Huron’un
cevabı prolaktin hormonu olmuştur. Prolaktin, vücutta süt üretimini sağlayan bir
hormondur. Fakat prolaktin hem kadınlarda hem de erkeklerde süt üretiminin yanı sıra
farklı koşullarda da salgılanır, örneğin ağlandığı zaman. Prolaktinin aynı zamanda
önemli psikolojik etkileri olduğunu da söylemek mümkündür. Özellikle, prolaktin
sakinlik, huzur gibi olumlu duygular hissedilmesini sağlar. Huron (2011), seks
sonrasında prolaktin salgılandığı ve salgılanan prolaktinin miktarının cinsel tatmin ve
rahatlama ile korelasyonu olduğu belirtilmiştir. Buna ek olarak, prolaktin emzirme
dönemindeki kadınlarda salgılanmakta ve emziren kişi bebeği beslerken, prolaktin
hormonu sayesinde kendini daha rahat hissettiğinden dolayı emzirme daha rahat
gerçekleşmektedir.

88

Ağlama sırasında prolaktinin salgılanıyor olması üzgün olarak algılanan müziklerde
dinleyicinin neden olumlu duygular hissettiğine dair bir açıklama sunabilir.
Prolaktinin rahatlama sağlaması, üzgünlük, keder gibi stres yaratabilen duygular
hissedildiğinde homeostatik bir işlev üstlenir (Huron, 2011). Böylece, üzgün olma
durumunda kişi şiddetli bir şekilde ağlasa bile prolaktinin sağlayacağı rahatlama ile
psikolojik açıdan görece bir denge kurulabiliyor olacaktır. Kawakami’nin temsili
duygu kavramında da söz edilen, gerçek hayatta üzüntüye sebep olacak bir durum/kişi
veya nesne bulunmadığında ve üzgün algılanan bir müzik dinlendiğinde kişi “temsili
olarak” üzülür. Bu durumda kişi, temsili olarak üzülse ve ağlasa bile prolaktin
salgılanacağından dolayı bir rahatlama ve haz yaşar. Dolayısıyla, olumsuz algılanan
duygu prolaktin sayesinde olumlu duyguları barındıran bir tecrübeye dönüşebilir.
Yukarıda bahsedilen gerek fizyolojik özelliklere gerek müzikal gerekse psikolojik
özelliklere vurgu yapan tüm çalışmalarda açıklanan durumların kişiden kişiye farklılık
göstereceğini belirtmek gerekir. Örneğin, Huron (2011) çalışmasında, kadınların
erkeklere kıyasla, başkalarının duygusal durumlarına karşı daha empatik olduğunu ve
dolayısıyla üzgün algılanan müziklere daha empatik yaklaşacaklarından dolayı, daha
çabuk ağlama tepkisi gösterebileceklerini belirtmiştir. Buna ek olarak Huron,
ağlamanın farklı kültürlerde farklı tecrübe edildiğine değinmiştir. Türkiye’de özellikle
“erkekler ağlamaz/erkek adam ağlamaz” söylemi buna iyi bir örnek oluşturabilir.
Türkiye’de bu söylemi içselleştirmiş bir birey, üzgün olarak algıladığı bir müzik
dinlediğinde kendini ağlama konusunda kısıtlayacağından dolayı belki de yeteri kadar
prolaktin salgılayamadığı için rahatlama ve haz duygusundan görece yoksun
kalacaktır.
Gabrielsson’un (2001) hissedilen ve algılanan duyguların ilişkilerindeki bütün
boyutlara açıklık getirildikten sonra, Gabrielsson’un hissedilen ve algılanan duygulara
dair bu yaklaşımını teorik çerçeve olarak benimseyen çalışmalara yer verilecektir. Bu
şekilde, Gabrielsson’un çalışmasının geçerliliğine dair bir fikir elde edilebilir.
Song ve diğ. (2016), Batı popüler müziği dinleyicilerinin hissettikleri ve algıladıkları
duyguları Gabrielsson’un (2001) yaklaşımı ile çalışmışlardır. Çalışma kapsamında
araştırmacılar, geçmişte Türkiye’de de yaygın bir şekilde kullanılan Last Fm adlı
internet radyosunda, “mutlu”, “üzgün”, “kızgın” ve “rahatlamış (relaxed)” olarak
etiketlenen 2094 popüler şarkının arasından rastgele 80 şarkı seçmişlerdir. Çalışmada
katılımcılara dinletilen örnekler sonunda bu şarkıların hangi duyguyu yansıttığını ve
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bu şarkıyı dinlerken hangi duyguyu (mutlu-üzgün, kızgın-rahatlamış seçenekleri
dahilinde) hissettikleri sorulmuştur. Çalışmanın sonunda, katılımcıların dinlediği 80
şarkının 43’ü (%54) hissedilen ve algılanan duygular bağlamında pozitif ilişkili
çıkmıştır. Yani, katılımcı dinlediği şarkıyı mutlu bir şarkı olarak algılamış ve kendini
de dinlerken mutlu hissetmiştir ve bu diğer duygular için de geçerlidir. 7 şarkı (%9)
hissedilen ve algılanan duygular bağlamında negatif ilişkili çıkmıştır. Çalışma
dahilinde negatif ilişki bölümünde en dikkat çekici nokta ise algılanan üzgünlük ile
hissedilen rahatlama arasında pozitif bir korelasyon çıkmasıdır. Dinleyici üzgün olarak
algıladığı parçayı dinlerken bir rahatlama hissi yaşamıştır. Bu durum, Huron’un (2011)
prolaktinin işlevine yönelik çalışmasını doğrular niteliktedir. Son olarak, 14 şarkı
(%18) herhangi bir sistematik ilişkiye işaret etmezken, 6 şarkıda da (%7) katılımcılar
şarkının duygusunu algılayamadıklarını ama belirli duygular hissettiklerini
belirtmişlerdir (sıfır korelasyon).
Bunun yanı sıra, çalışma kapsamında yer alan duygu etiketleri katılımcıların
algıladıkları duygularla, hissettikleri duygulara oranla daha fazla ilişkilenmiştir.
Çalışmanın yazarlarına göre, bu durumun temel sebebi dinleyicilerin mutluluk,
üzgünlük, kızgınlık ve rahatlama duygularının müzikal olarak nasıl ifade edildiğine
dair müzikal kalıpları içselleştirmiş olmalarıdır. Aynı zamanda bu içselleştirme,
çalışmanın sonucunda katılımcıların algıladıkları duyguların hissettikleri duygulara
kıyasla daha tutarlı olması sonucunda da görülebilir. Fakat yazarlara göre, algılanan
duygu boyutunun daha tutarlı olması, sadece müzikal ifade kalıplarının,
içselleştirildiklerinden dolayı daha objektif şekilde değerlendirilme imkanı
olmasından dolayı değil, aynı zamanda hissedilen duygu boyutunun daha sofistike ve
bağlama dayanan bir yönü olmasından da kaynaklanır. Son olarak, çalışma sonuçlarına
dair bir diğer ilgi çekici durum da hissedilen veya algılanan duygularda yaş, toplumsal
cinsiyet veya katılımcının müzik eğitimi durumunun önemli kabul edilecek bir etkisi
olmamasıdır.
Türkiye’de hissedilen ve algılanan duyguları ve farklarını araştıran bir çalışma da
Erdal’ın (2015) arabesk müzik beğenisi üzerine yürüttüğü çalışmadır. Erdal bu
çalışmada arabesk hayranları ve güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinden oluşan 146
katılımcı üzerinden hissedilen ve algılanan duyguları araştırmıştır. Arabesk
hayranlarının, arabesk dinlerken hangi duyguları hissettiklerini, müzik öğrencilerinin
ise arabesk dinlerken hangi duyguları algıladıklarını soran Erdal, elde ettiği bulgularda
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hem hissetme hem algılama boyutunda üzüntü duygusunun en belirgin olan duygu
olduğunu gözlemlemiş ve buna ek olarak, yoğun oranda nostalji, hassasiyet ve sakinlik
duyguları bulgularda öne çıkmıştır.
Çalışmada, hissedilen duygular (arabesk hayranları) ve algılanan duygular (müzik
öğrencileri) arasındaki anlamlı fark ise sakinlik ve hayranlık faktörlerinde çıkmıştır
(Erdal, 2015). Arabesk hayranları, hayranlık ve sakinlik faktörlerinde müzik
öğrencilerine göre daha yüksek ortalama elde etmişlerdir. Hayranlık faktörü, açık bir
şekilde, arabesk hayranlarının müzik öğrencilerine göre arabeske yönelik daha fazla
ilgi ve beğeni hissetmesinden kaynaklanırken, sakinlik faktörü ise arabesk
hayranlarının, müzik öğrencilerine göre arabesk müzik dinlerken müziğin akustik
özelliklerine ve yaşattığı tecrübeye daha alışık olduklarından dolayı gerek fiziksel
gerek psikolojik olarak daha az uyarılmalarının bir sonucu olabilir. Buna ek olarak,
hayranlık boyutunda cinsiyete dayalı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Erkekler kadınlara
göre arabesk müziğe daha fazla hayranlık beslemektedir.
Çalışma sonucunda nostaljinin yoğun bir şekilde hissediliyor olması, Juslin ve
Västfjäll’ın (2008) çalışmasına paralel olarak epizodik bellek ile ilişkilendirilebilir.
Nostalji kavramı bireylerin kendi hayatlarına yönelik anılarıyla bağlantılı olan
duygularla ilişki içinde olduğundan dolayı, Juslin ve Västfjäll’ın müziğe verilen
duygusal tepkinin bireyin yaşadığı olaylarla bağlantılı olduğunu belirttiği epizodik
bellek, bu çalışmada nostaljinin neden yoğun bir şekilde hissedildiğine yönelik bir
açıklama sunmaktadır. Birey arabesk müzik dinlerken hayatındaki belirli olayları veya
spesifik bir olayı hatırlayabilir ve bu durum bireyin duygusal bir tepki vermesine sebep
olabilir. Nostaljinin yanı sıra üzüntü faktörü de katılımcıların müzikal beklentileri ile
ilişkili olabilir. Erdal’a göre, daha yavaş tempolu ve Kürdi, Uşşak, Hicaz gibi
makamlarla daha “dramatik” etki yaratan besteler katılımcılardaki üzüntü duygusunu
daha çok beslemiştir. Örneğin, çalışma dahilinde en fazla üzüntünün hissedildiği ve
algılandığı parça, temposu yavaş ve Kürdi makamında bestelenen bir parçadır. Yavaş
tempolu parçaların üzüntüyle ilişkilendirilmesi daha önceki çalışmalara paralel bir
sonuç sunmakla birlikte (Sloboda, 2005, s. 220), Erdal’ın çalışması hissedilen ve
algılanan duyguları makamlara göre de analiz etmesi açısından ilgi çekicidir.
Son olarak, Erdal’ın çalışmasında hissedilen duyguların hayranlar, algılanan
duyguların müzik öğrencileri üzerinden araştırılması yerine her iki grubun da
hissedilen/algılanan duygu grubu olarak tanımlanması daha geçerli bir teorik altyapı
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sunabilirdi. Buna ek olarak, her ne kadar Erdal, arabeskin sosyolojik boyutuna çalışma
kapsamında kısaca yer vermiş ve analizine sosyoekonomik faktörleri de katmış olsa
da arabesk gibi sosyolojik bağlamı derin olan bir müzik türü için ilerleyen çalışmalarda
duygusal tepkileri değerlendirirken sosyal boyuta ve analizine daha detaylı yer
verilmesi gerekmektedir.
Hoşcan’ın (2019), klasik Türk müziği ve klasik Batı müziğine yönelik hissedilen ve
algılanan duyguları incelediği çalışmasında, Hoşcan’ın sınıflandırmasıyla Türk kültür
kökenli ve Türk kültür kökenli olmayan (Avrupalı, Orta Asyalı, Uzak Doğulu, Afrikalı
ve diğer olarak sınıflandırılmış) katılımcıların müziğe yönelik duygusal tepkilerindeki
kültürel farklar ele alınmıştır. Araştırmada katılımcılara 16 tane farklı tempoda klasik
Türk müziği ve klasik Batı müziği örneği dinletilmiştir. Türk müziği parçaları, karar
seslerinin majör ve minör gamlara uyumlu olduğu parçalardan seçilmiştir. Bu seçim,
parçaların müzikal özelliklerinin birbirine yakın olması amacıyla yapılmıştır.
Araştırma sonucunda, Türkiyeli öğrencilerin Türk müziğini Batı müziğine kıyasla
daha yoğun bir şekilde algıladığı ve hissettiği bulunmuştur. Türkiyeli olmayan
katılımcılar da aynı şekilde Türk müziğini, Batı müziğine kıyasla daha yoğun hissetmiş
ve algılamışlardır. Türkiyeli olan ve olmayan katılımcılar ağırlıklı olarak dinledikleri
parçalarda huzur, hüzün ve neşe duygularını hissetmişlerdir. Bazı dinletilen parçalarda
hissetme kategorisinde her iki grup katılımcıda da bire bir aynı sonuçlar elde edilmesi
de ilgi çekicidir. Her iki grupta kültürel farklar yerine, duygularda hissetme ve
algılamada ortaklık bulunması, kültürden bağımsız olma ihtimali bulunan müzikal
özelliklerin duygusal tepkiler üzerindeki etkisini düşündürmektedir. Hoşcan,
duygulardaki bu ortaklığı, Türk müziğinde iki ses arasının Batı müziğine göre daha
fazla ses aralıklarına ayrılmasıyla açıklamaktadır. Hoşcan’a göre Türk müziğinde iki
ses arasındaki aralık sayısının fazla olması, hem Türkiyeli hem de Türkiyeli olmayan
katılımcıların Türk müziğini Batı müziğine göre daha yoğun hissetmesine ve
algılamasına sebep olmuştur. Bu varsayımı kanıtlayan ek bir çalışma sunulmadığından
dolayı bu varsayımın geçerliliği, bu çalışma sonrasında yapılacak çalışmalarla
desteklenebilir.
Algılanan ve hissedilen duygularda farklı kültürlerden ortak duygusal tepkilerin
tecrübe edilmesi hakkında en öne çıkan açıklamalardan birisi Balkwill’in (1999)
psikofiziksel ipuçlarıdır. Balkwill’e göre, insanlar farklı kültürel altyapıya sahip
olsalar bile, müziğe dair belirli psikofiziksel özelliklere yönelik (tempo, ritmik
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karışıklık, melodik karışıklık, tını, ses aralığı (pitch range) evrensel olarak benzer
duygusal algıya sahiptirler. Balkwill, 30 Kanadalı katılımcıya Hint ragası örnekleri
dinletip bu örneklerdeki neşe, üzüntü, öfke ve huzur duygularından hangilerini
algıladıklarını ve buna ek olarak raga örneklerindeki psikofiziksel özellikleri
değerlendirmelerini istemiştir. Çalışma sonucunda, katılımcılar ragalarda yansıtılmak
istenen duyguları “huzur” duygusu hariç doğru tahmin etmiştir. Algılanan neşe, üzüntü
ve öfke duyguları aynı zamanda belirli psikofiziksel özelliklerle ve bazı raga
örneklerinde enstrümanın tınısıyla ilişkilendirilmiştir. Örneğin katılımcılara göre,
neşeli olarak tanımlanan müzikler daha basit melodiler içerirken, üzüntülü olarak
tanımlanan müzikler daha karmaşık melodili müzikler olarak tanımlanmıştır.
Son olarak, Balkwill’in Thompson ve Matsunaga (2004) ile yürüttüğü bir başka
çalışmasında, Japonyalı katılımcılara Japon, Hint ve Batı müziği örnekleri dinletilmiş
ve bu örneklerde yansıtılan duyguları değerlendirmeleri istenmiştir. Bu çalışmada
neşe, üzüntü ve öfke duygularıyla sınıflandırılması istenilen müzik örneklerinde,
örneklerde yansıtılmak istenen duygular katılımcılar tarafından algılanabilmiş ve
psikofiziksel ipuçları ile algılanan duygular arasında anlamlı bir ilişki kurulabilmiştir.
Neşe duygusu hızlı tempo ve basit melodilerle ilişkilendirilirken, üzüntü yavaş tempo
ve karmaşık melodilerle ilişkilendirilmiştir. Son olarak öfke duygusu ise gür sesle ve
melodik olarak karmaşık müzikal özelliklerle ilişkilendirilmiştir. Her ne kadar
araştırmacılar, yürüttükleri çalışmada sunulan bu sonuçların tüm psikofiziksel ipuçları
hakkında bilgi sunmak adına yeterli olmadığını belirtse de önceki çalışma ile paralel
sonuçlar elde edilmesi, müziğe yönelik duygularda kültürel benzerlik boyutunu
aydınlatmak açısından önemlidir.
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5. YARATICILIK VE DOĞAÇLAMA
Yaratıcı aktivitenin ve doğaçlamanın, genel olarak bireyin anlık olarak tecrübe ettiği
süreçlere işaret ettiği düşünülse bile, yaratıcı aktivitenin veya doğaçlamanın tecrübe
edildiği anların arka planında pek çok farklı süreç işlemektedir. Bu bölümde, yaratıcı
aktivite ve doğaçlama sadece tecrübe edildiği anlar çerçevesinde değil, aynı zamanda
tecrübe etme anına kadar olan süreçler çerçevesinde ve bu süreçleri etkileyen
psikolojik unsurlar çerçevesinde ele alınacaktır.
5.1 Yaratıcılık
Yaratıcılık, en genel tanımıyla bir problemi veya durumu farklı bir açıdan veya yeni
bir bakışla görmekle sonuçlanan bilişsel aktivitedir (Solso, 2008, s. 416). Yaratıcılık
kelimesi sanatsal alanda düşünüldüğünde genellikle ilk akla gelen, daha önce
denenmemiş, yeni ve farklı bir eser ortaya koymak olmaktadır. Fakat tarihsel açıdan
incelendiğinde, tamamen farklı ve yeni bir eser ortaya koyma durumunun, dolayısıyla
yaratıcılığın bu şekilde tanımlanan yönünün sanat alanına daha sonradan dahil olduğu
söylenebilir. Geç Orta çağ ve erken modern dönemde Avrupa’da tüccar sınıfın
yükselişi, hümanist bakış açısının her bireyi ve dolayısıyla her sanatçıyı kendine özgü
bir birey olarak görmesi fikri (McIntyre, 2012, s. 49) yaratıcılık kavramında
farklılık/yenilik boyutunun daha fazla vurgulanmasına sebep olmuştur denilebilir.
Yaratıcılık konusunda günümüzde en çok tartışılan konulardan birisi, yenilik
boyutunun yaratıcılığın en önemli parçası olup olmadığıdır. Merker’e göre (2006, s.
25), bir müzik eserinin sunduğu yenilik, o eserin müzikal yaratıcılığına dair en önemli
boyutu olsaydı, insanların neden yüzlerce yıl önce yazılmış bir eseri bugün hala
hayranlıkla dinlediğine veya güncel bir müzik eserini ilk defa duyduktan sonra neden
tekrar tekrar dinlemek istediğine dair cevaplar yetersiz kalırdı. Daha da önemlisi,
yaratıcılıkta yenilik boyutu Batı kültürü tarafından öne çıkarılsa da dünyada pek çok
kültür müzikal yaratıcılıkta yeniliği Batı kültüründe olduğu kadar vurgulamamaktadır.
Batı kültüründe yaratıcılık, var olan kuralları yıkmaya, bu kuralların ötesine geçmeye
ve eşi benzeri olmayan bir eser sunmaya işaret ederken, Doğu kültürlerinde yaratıcılık
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var olan bir fikri geliştirmek, mükemmelleştirmek ve yeniliğin aşamalı bir şekilde
gerçekleşmesine işaret etmektedir (Lubart 2010, aktaran Çelik ve Lubart, 2016, s. 39).
Wang’a (2009) göre yaratıcılık üç kategoriye ayrılabilir: bilimsel yaratıcılık,
mühendislik yaratıcılığı ve sanatsal yaratıcılık. Bilimsel yaratıcılık, hedefin ve
seçilecek yolların özgür ve sınırsız olduğu bir yaratım ortamını işaret etmektedir.
Mühendislik yaratıcılığı, hedeflerin ve seçilecek yolların sınırlı ve elde var olan
koşullara uygun olan, problem çözme odaklı bir yaratıcılığı işaret eder. Son olarak
sanatsal yaratıcılık ise insanın duyularına hitap eden ve algısal açıdan tatmin edici yeni
bir eser üretme sürecine işaret eder. Bu bölümde sanatsal yaratıcılığa ağırlık
verilecektir.
Yaratıcılığın

psikolojisine

dair

en

ilgi

çekici

çalışmalardan

birisi,

Csikszentmihalyi’nin (1996, s. 12) farklı disiplinlerden 91 kişi ile yaratıcılık üzerine
yaptığı görüşmelerin detaylı analizine dayanan çalışmasıdır. Bu çalışmada
Csikszentmihalyi, yaratıcı süreçlerin nasıl işlediğine, yaratıcı kişilerin nasıl kişiler
olduğuna ve bu kişilerin hangi koşullarda orijinal fikirlere ulaştığına dair yanıtlar
aramıştır. Çalışmanın sonucunda Csikszentmihalyi, yaratıcılığı Sistemler Modeli ile
açıklamıştır. Bu modele göre yaratıcılık, birbirleriyle sürekli ilişkili olan üç ana
bölümde gözlemlenebilir: alan (domain)16, çevre (field), birey (individual).
Alan, belirli sembolik kurallara ve prosedürlere işaret etmektedir. Örneğin, kültür bir
alandır çünkü kültür bir toplum tarafından paylaşılan belirli bir sembolik bilgi
birikimini veya prosedürleri içerir. Çevre, alan (domain) içinde yer alan ve yeni bir
fikrin veya ürünün alanın içine dahil olup olmayacağını belirleyen kişiler topluluğuna
karşılık gelir (Csikszentmihalyi, 1996, ss. 27-28). Örneğin, müzikal anlamda çok
yetenekli bir çocuk öğretmenleri veya ebeveynleri tarafından keşfedilmedikçe ve
çocuğun müzikal süreçlerini iyi yönlendirecek eğitmenler olmadıkça, çocuk ne kadar
yetenekli olursa olsun bu çocuğun sanat çevresi tarafından tanınması zordur. Müzikal
anlamda yeteneğini değerlendirecek kişilerin olması neredeyse her zaman gereklidir.
Alan ve çevreden sonra son bölüm olan birey ise var olan alan içinde yeni bir örüntü
keşfeden ve yeni bir fikre sahip olan kişi anlamına gelmektedir. Bireyin alana yeni
olarak kattığı fikirler/ürünler, alanda yer alan bir sonraki jenerasyon tarafından o alanın

Field, alan sözcüğüne daha uygun olmasına rağmen terimlerin anlamlarına paralel çeviriler tercih
edilmiştir. Bu sebeple domain: alan, field: çevre olarak belirlenmiştir.
16
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içinde kendilerinin yeni bir şey katabilecekleri bir fikre veya ürüne dönüşürler. Fakat
zaman zaman yaratıcılık tamamen yeni bir alanın yaratılmasıyla da gerçekleşebilir.
Örneğin, Freud’un nöropatoloji alanından yola çıkarak psikanaliz alanını yaratması
gibi (Csikszentmihalyi, 1996, s. 28). Sonuç olarak söylenebilir ki yaratıcılık, var olan
bir alan içinde değişim yaratan bir fikir, eylem veya ürün üretmek veya yeni bir alan
üretmektedir. Dolayısıyla yaratıcı birey de bir alan içinde değişim yaratan veya bir
alanı baştan yaratan kişi olarak tanımlanabilir. Bu tanımın hem Doğu hem Batı
kültüründe yer alan yaratıcılıkları kapsadığı belirtilebilir.
Birbiriyle ilişkili alan, çevre birey bölümlerinin yanı sıra Csikszentmihalyi, yaratıcı
eylemi gerçekleştirmeye yönelik en büyük motivasyon kaynağının akış (flow)
olduğunu belirtir. Akış aslında yaratıcı aktivitede bulunurken anda kalma, ana
odaklanma ve bulunduğu anla ilgili olumlu duygular hissetmektir denilebilir.
Csikszentmihalyi (1996, s. 113) yaratıcı aktivitelerde akış tecrübesini yaşayabilmek
için belirli koşullar olduğunu dile getirmektedir. Bunlar:
Hedeflerin belirli olması: Bazı koşullarda yaratıcı süreç belirli bir problemi çözme
hedefiyle başlamaktadır. Bu hedef, alanda (domain) oluşan bir problemin çözümüne
de yönelik olabilir. Bu sayede yaratıcı birey alandaki sorunu çözmek adına yeni
çözümler üretir (Csikszentmihalyi, 1996, s. 114).
Bireyin yaptığı işte ne derecede iyi olduğunu biliyor olması: Bu durum sanatçılar,
mucitler ve bilim insanları için zor bir durumdur. Bir sanatçı bir eser ürettiğinde,
değerlendirme kriterleri çok keskin değildir ve hangi sanat galerisinin veya
sanatseverin neleri beğeneceği kesin değildir. Aynı şekilde bir bilim insanı bir çalışma
yürüttüğünde akademide çalışmasının sonuçlarının ne şekilde yorumlanacağı ve
editörlerin çalışmasını nasıl değerlendirecekleri çoğunlukla belirsizdir. Bu noktada
önemli olan şey, sanatçının veya bilim insanının çalıştığı alanda neyin iyi neyin kötü
olarak kabul edildiğini bilmesi ve kendi fikirleri içinde de iyi ve kötü olanları net bir
şekilde ayırabilme becerisi geliştirebilmesidir (Csikszentmihalyi, 1996, ss. 115-116).
Zorluklar ve beceriler arasında denge kurabilme: Yaratıcı bir eser veya bir problem
çözümü üretebilmek için bireyler genelde işe başlarken çok zorlanır. Sınırları ve
gidilecek yönü belirli olmayan bu sürecin içinde işe başlayabilmek ve işi
sürdürebilmek stresli bir süreçtir. Fakat bu sürecin daha kolay atlatılabilmesini
sağlayacak belirli unsurlar vardır. Bunlardan ilki, bireyde keşfetmeye ve sıkı
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çalışmaya yönelik kişilik özelliklerinin bulunmasıdır. Bir diğeri ise bireyin alanda yer
alan kuralları ve çevrenin (field) genel yargılarını içselleştirmiş olmasıdır
(Csikszentmihalyi, 1996, ss. 116-118).
Eylemin ve farkındalığın birleşmesi: Zorluklar belli bir noktaya kadar çözüme
ulaştıktan sonra yaratıcı süreç ve akış tecrübesi başlar. Tüm zorluklar bir kenara
bırakılıp kendiliğinden işleyen ve sürecin içine tam anlamıyla girilen bu evrede,
çalışmaya katılan pek çok kişi yarattıkları eserin üzerine düşünmeden ve adeta işi bir
başkası yapıyormuş ve kendileri sürece dahil değilmiş gibi bir tecrübe yaşadıklarını
belirtmiştir. Çalışmaya katılan yazarlardan bazıları “kalemin yazar için yazdığı” veya
“o anda fikirleri kağıda dökenin yazarın beyni değil de sadece parmakları” olması gibi
tecrübelerle anlatmıştır (Csikszentmihalyi, 1996, ss. 118-119).
Dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınma: Akışı en çok bozan şeylerden birisi bireyin yaratıcı
süreç içerisinde dikkatinin dağılmasıdır. Bu dikkat dağınıklığının üstesinden gelmek
için çalışmaya katılan kişiler pek çok farklı yöntem denediklerini söylemişlerdir.
Kimisi kütüphaneye kapanırken, kimisi en ufak bir sesin duyulmadığı ve penceresi
olmayan bir odada yazmayı tercih etmiştir. Önemli sağlık problemleri, ailevi sıkıntılar
gibi daha ciddi durumlarda ise pek çok kişi dikkatinin dağıldığını ve zaman zaman bu
sebeple akışın sekteye uğradığını belirtmiştir (Csikszentmihalyi, 1996, s. 120).
Kendini, zamanı ve çevresindekileri unutma: Birey, dikkat dağıtan şeylerden
kurtulduğunda ve akış tecrübesinin içine girdiğinde gerçekleşen süreçtir. Bu süreçte
bireyler, o an gerçekleşebilecek en doğru şeyi yaptıklarına dair bir algıya sahiptir ve
akış tecrübesini yaşarken “uzamış bir şimdiki zaman” içinde eserlerini üretirler. Bu
durum çok sıklıkla gerçekleşmeyebilir ama gerçekleştiğinde çoğunlukla yaratıcı birey
için tüm zorlu çalışmalarının karşılığını aldığı bir süreç olarak tanımlanır
(Csikszentmihalyi, 1996, s. 121).
Ototelik bir tecrübe olarak yaratıcılık (Csikszentmihalyi, 1996, s. 121): Ototelik,
kişinin hedefinin veya amaçlarının kendi içinde olması anlamına gelmektedir. Ototelik
kişiler anlamı ve amacı kendi içinde arar ve akışta olan insanın tecrübesi ototeliktir.
Bir bilim insanı kendi ototelik tecrübesini çoğunlukla hakikati ve güzel olanı aramanın
keyfi olarak değerlendirmektedir. Bu bilim insanı yürüttüğü çalışmalar için çalıştığı
kurumdan belirli bir maaş alabilir ama çalışma sırasında hakikati arama keyfi kendine
dönük bir tecrübedir ve dış etkenlerden bağımsızdır.
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Müzik özelinde Csikszentmihalyi’nin çalışması özetlenecek olursa, keşfetmeye ve sıkı
çalışmaya yatkın, müziğin ve müzik sahnesinin sembolik ve somut kurallarına hakim,
müzik çevresinde/piyasasında iyi ve kötüyü belirleyenlerin, bir başka deyişle eşik
bekçilerinin yargılarını içselleştirebilen ve kendi müzikal üretimlerinde ne denli iyi
olduğuna dair sağlam bir algısı olan ototelik kişiler, yaratıcı olmaya daha yatkındır
denebilir.
Yukarıda bahsedilen özelliklerin dışında yaratıcılık elbette pek çok bilişsel faktörle de
ilişkilidir. Buraya kadar yaratıcılıkla ilgili yapılan tanımlamalarda özellikle
yaratıcılığın problem çözme ile ilişkisi vurgulanmıştır. Bilişsel anlamda problem
çözme, sadece ortada var olan bir sorunun çözülmesi anlamına gelmemektedir.
Problem çözme belirli bir hedefe ulaşabilmek için en iyi yolu keşfedebilmeyi de
kapsar. Problem çözme konusunda iyi olan bireylerin daha yaratıcı düşünebildikleri
çıkarımında bulunulabilir (bkz: Saragih ve Habeahan, 2014; Erbaş ve diğ., 2018;
Khoiriyah ve Husamah 2018).
Yaratıcılık hakkında neredeyse yüz yıl önce sunulan, fakat günümüzde hala
geçerliliğini sürdüren Wallas’ın (1926) çalışması, yaratıcılığı bir problem çözme
biçimi olarak ele almaktadır. Wallas, yaratıcı bir düşünceye ulaşmak için dört temel
aşama olduğunu belirtir. Bunlardan ilki hazırlık (preparation) aşamasıdır. Bu aşamada
elde olan problem formüle edilir ve çözümü için bir girişimde bulunulur. İkinci aşama
olan kuluçka (incubation) aşamasında, problem bir kenara bırakılır ve başka şeylerle
uğraşırken zihinsel olarak bekletilir. Üçüncü aşama olan aydınlanma (illumination)
aşamasında problemin çözümüne yönelik bir aydınlanma yaşanır, “kafada ampul
yanması” da denilebilir. Son aşama olan doğrulama (verification) aşamasında ise
aydınlanma sonucu bulunan fikir/çözümün gerçekten iyi olup olmadığı test edilir
(Wallas, 1926, s. 95-97).
Wallas’a (1926, s. 97) göre bu aşamalar günlük hayatın akışında aynı anda da
gerçekleşebilir. Örneğin, bir besteci kuluçka aşamasında olan bestesi zihnindeyken bir
başka beste fikri aklına gelebilir ve hazırlık aşamasına girebilir; bu sırada daha önce
başladığı fakat bir köşeye koyup tamamlayamadığı bir eserde nelerin tam
oturmadığına ve bunların nasıl çözüleceğine dair bir aydınlanma aşamasına da
girebilir. Wallas’ın dört aşamalı modeline bakıldığında, yaratıcılığı görece sınırlı bir
çerçeveden ele aldığı fakat problem çözmenin yaratıcılıkla ilişkisine sistematik bir
yaklaşım sunduğu belirtilebilir.
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Yaratıcılığın ilişkili olduğu bir diğer bilişsel faktör ise bilişsel kaydırma (cognitive
shifting) olarak tanımlanabilecek belirli mental setler veya belirli görevler arasında
geçiş yapabilme becerisidir. Pan ve Yu (2016) bilişsel kaydırma ile yaratıcılığın pozitif
ilişkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada, katılımcılara bilişsel kaydırmaya
yönelik üç adet test verilmiştir. Bu testlerin temel mantığı, katılımcının bilgisayar
ekranının ortasında gördüğü rakamı/sözü/şekli farklı kategorilere göre kısa bir süre
içinde değerlendirmesidir. Örneğin, katılımcılardan ekranın ortasında çıkan rakam
siyah olduğunda, bu rakamın tek sayı mı çift sayı mı olduğunu değerlendirmeleri;
rakam mavi olduğunda ise bu rakamın 5’ten büyük olup olmadığını değerlendirmeleri
istenmiştir. Burada katılımcı bu testi çözerken sürekli farklı kategoriler arasında gidip
gelmek durumundadır. Sayının rengi, tek sayı mı çift sayı mı olduğu, 5’ten büyük olup
olmadığı ve hangi durumda hangi özelliklerin değerlendirilmeye alınacağı gibi.
Bilişsel kaydırma testine ek olarak Pan ve Yu (2016) yaratıcılığı, katılımcılardan belirli
bir soyut görsel tasarımın içindeki örüntülerin yorumlamasını, 3 dakika içinde ataş ve
tahta ile alışılmadık ve yaratıcı bir ürün üretmelerini, yine 3 dakika içinde belirli
figürleri kullanarak çizebildikleri kadar fazla obje çizmelerini ve bunlara isim
vermelerini isteyerek ölçmüşlerdir. Çalışmanın sonucunda, yaratıcılık ile bilişsel
kaydırma arasında anlamlı bir pozitif ilişki çıkmıştır ve buna ek olarak zekanın, bilişsel
kaydırma ile yaratıcılık arasındaki ilişkide etkisi olduğu belirtilmiştir. Buradan
hareketle, çalışma kapsamında uygulanan zeka testlerinden daha yüksek skor alan
kişilerin, bilişsel kaydırmada başarılı ve dolayısıyla yaratıcı görevlerde de daha
başarılı olan kişiler olduğu belirtilebilir.
Bilişsel kaydırmanın belirli görevler arasında geçiş yapabilme boyutunu ve bunun
yaratıcılıkla ilişkisini inceleyen bir diğer çalışma ise Lu, Akinola ve Mason’ın (2017)
yürüttüğü çalışmadır. Bu çalışmada, Lu, Akinola ve Mason, katılımcılara
yaratıcılıklarını ölçen iki görev vermiştir. Araştırmacıların, devamlı bir şekilde iki
görev arasında gidip gelerek bu görevleri tamamlamasını istediği kişiler, önce bir
görevi bitirip daha sonra diğerine geçenlere ve kendi istediğinde diğer göreve geçiş
yapan kişilere kıyasla daha iyi performans sergilemişlerdir. Sonuç olarak, görevler
arasında sürekli geçiş yapan (bilişsel kaydırma) kişilerin yaratıcılık gerektiren
görevlerde daha başarılı olduğu bulunmuştur.
Yaratıcılıkla pozitif korelasyonlu bir farklı bir yaklaşım da belirli aktivitelerin rutin
olarak yapılmasıdır. Aktiviteleri rutinleştirme, görevler ve mental setler arasında
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sürekli geçişin vurgulandığı bilişsel kaydırmanın tersi gibi algılanabilir. Fakat aslında
rutinleştirmenin vurgu yaptığı şey birden fazla veya belirli bir görevin rutin olarak
yapılmasıdır. Bilişsel kaydırma, zihnin ne kadar esnek olursa o kadar yaratıcı
olabileceği fikrini sunarken, rutinleştirme, yaratıcılığa katkı sağlayacak belirli bir
aktivitenin rutin olarak yapıldığında yaratıcılığın artacağı fikrini sunmaktadır. Bir
aktivite rutinine sahip olmak stabil, iyi organize edilmiş bir yaratıcı eylem planı sağlar
(Chae ve Choi, 2018). Bir görev rutinleştiğinde otomatikleşir ve otomatikleşen görevi
tamamlamak için harcanması gereken bilinçli efor ve verilmesi gereken dikkat azalır.
Bu sayede farklı zihinsel kaynaklar için zihinde alan açılmış olur. Bu açılmış alan ise
yaratıcı aktivite esnasında verimli bir şekilde kullanılabilir.
Currey (2013), müzisyen, yazar, filozof, psikolog, ressam gibi pek çok farklı yaratım
alanından gelen ve yarattıkları eserlerle dünyaca tanınan kişilerin günlük rutinlerini
ele aldığı kitabında rutinleşme ve yaratıcı aktivitenin arasındaki ilişkiyi aktarır. Bu
noktada, tüm farklı alanlarda yaratımlarda bulunan bu kişilerin eserlerini ortaya koyma
süreçlerinde, günlük hayatlarında bir rutine sahip oldukları görülebilir. Örneğin,
Beethoven gün doğarken uyanır ve kendisine tam altmış çekirdeğin öğütülmesiyle
hazırladığı bir kahve yapar ve çekirdekleri tek tek sayarmış. Sonrasında öğleden
sonraya kadar çalışıp aralarda da yaratıcılığını artıran yürüme molaları verirmiş
(Currey, 2013, s. 36). Günümüze gelindiğinde ise, sağlam bir günlük rutine sahip
olduğunu belirten Haruki Murakami örneği verilebilir. Murakami, roman yazma
sürecinde sabahları dörtte uyanıp hemen hemen 5-6 saat süren bir çalışma rutinini
gerçekleştirdikten sonra koşuya çıkar veya yüzmeye gidermiş. Günlük işlerini
hallettikten sonra ise okuma yapıp müzik dinler, sonrasında ise saat dokuzda uyurmuş
(Currey, 2013, s. 73). Günlük rutinlere dair son olarak ilginç bir örnek ise bilim insanı
Nikola Tesla’dır. Tesla, gece yarısına kadar perdeleri tamamen kapatılmış bir odada
çalışırken, ofisten çıktıktan sonra her zaman gittiği otel odasında yemeğe çıkarmış
(Currey, 2013, s. 139). Otele vardığında, kendi oturacağı tarafa garsonlar tarafından
on sekiz adet keten peçete koyulur ve Tesla yemeğini beklerken masadaki tüm gümüş
ve kristal eşyaları bu peçetelerle tek tek temizlermiş, her şey temiz olmasına rağmen.
Son olarak, yemeği geldiğinde ise gelen yemeğin hacmini hesaplarmış mutlaka, yoksa
yemeğin tadını asla çıkaramazmış. Farklı disiplinlerde çalışan bu insanların görüldüğü
üzere oldukça planlı ve “ritüel” gibi gerçekleştirdikleri bir günlük rutinleri olduğu
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söylenebilir. Dolayısıyla, rutinlerin yaratıcılık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu
bu örneklerle de daha net bir şekilde gözlemlenebilir.
5.2 Doğaçlama
Doğaçlama, en genel anlamıyla, bir müzik eserinin icra edildiği an ile yaratıldığı anın
eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir. (Wachowski, 2012). Doğaçlamada icra edilen
müzik spontane gerçekleşen bir karakterde olmasına rağmen bu spontane yaratımın
icracının kişisel tecrübelerine ve müzik bilgisine bağlı olduğunu da söylemek gerekir.
Dolayısıyla doğaçlama, anlık olarak üretilen, icracının müzik bilgisine ve doğaçlama
konusundaki yetkinliğine bağlı olan eserlerdir de denilebilir. Bu noktada doğaçlamayı,
sadece doğaçlama üzerine çalışmış ve iyi derecede müzik bilgisi olan kişilerin
gerçekleştirebildiği bir performans olarak değerlendirmemek gerekir. Fakat
doğaçlamaya ve doğaçlamada kullanılan müzik bilgisine az hakim olan veya çok
hakim olan kişilerin doğaçlama konusunda farklı müzikal üretimler elde edeceği
çıkarımında bulunulabilir.
Hargreaves ve diğ.’nin (1991) doğaçlamadaki hakimiyetin doğaçlama performansına
etkilerini inceledikleri çalışmasına, 15 yıldan uzun süredir doğaçlama yapan (yetkin
olan grup) ve konservatuvarda caz doğaçlamaya giriş dersini yeni almış öğrencilerden
oluşan (az yetkin olan grup) caz piyanistleri katılımcı olmuşlardır. Katılımcılardan,
verilen müzikal altyapının (backing track) üzerine piyanoda doğaçlama yapmaları
istenmiştir. Araştırmacılar, doğaçlamanın hemen sonrasında ise katılımcılara
doğaçlama sırasında ne düşündüklerine yönelik belirli sorular yöneltmişlerdir. Bu
sorular, katılımcıların doğaçlama konusunda ne plan yaptıkları, doğaçlama yaparken
bu planların anlık olarak değişip değişmediği, müzikal altyapıda onlara hangi
bölümlerin kolay geldiği, kendi performanslarını melodik ve ritmik olarak nasıl
değerlendirdikleri gibi konulara yöneliktir. Çalışmanın sonucunda, öğrenci olan caz
piyanistleri kendi doğaçlama performanslarını genel olarak ne yaptıklarını tam olarak
planlamadıkları, sadece parçayı sürdürebilmeyi denedikleri, tek bir müzikal boyuta
odaklanıp doğaçlama boyunca katı bir şekilde, o boyuta yönelik performansı
sürdürmeye çalıştıkları, görece kısıtlı bir performans olarak değerlendirmişlerdir. 15
yıldan uzun süredir doğaçlama yapan yetkin caz piyanistlerinin ise doğaçlama
performanslarına yönelik belirgin bir plana sahip oldukları, müzikal yapıları nasıl
kullanacaklarına yönelik stratejilerinin hazır olduğu, doğaçlama performanslarına
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rahat bir şekilde yaklaştıkları, doğaçlamayı soyut kavramlarla birlikte de düşünerek
yaptıkları (“melodi bir “katedral” gibi duyulmalı” gibi ifadeler) ama zaman zaman
kendi yaratıcılıklarını daha önceden duydukları ve pratik ettikleri basmakalıp müzikal
yapılarla kısıtladıkları gözlemlenmiştir.
Doğaçlamanın spontane ve özgür bir tarafının olmasının yanı sıra belirli müzikal
yapılar üzerine kurulduğu ve doğaçlamada da aslında bu spontane ve özgür tarafı
çerçeveleyen birtakım ölçütlerin olduğu belirtilebilir. Sloboda (1994, s. 139) bu
ölçütleri, bir hikaye anlatıcısının sözel/edebi yeteneklerine benzetmektedir. İlk olarak,
hikaye anlatıcısı hikayesini oluşturabilmek için bir kurguya ihtiyaç duyar. Bu kurgu,
müzikal doğaçlamada kullanılan melodi veya akor dizilimlerinin kurgusu ile
paraleldir. Hargreaves ve diğ. (1991) çalışmasında yetkin caz piyanistlerinde de
gözlemlendiği üzere doğaçlama yapan kişi melodinin veya akorların doğaçlama
sırasında nasıl dizileceğine dair kafasında bir kurgu oluşturmaktadır.
İkinci olarak, hikaye anlatıcısı hikayesini oluştururken, herkes tarafından bilinen
belirli temalar üzerine yazabilir fakat hikayesine heyecan unsuru katmak için hikayede
belirli bölümleri okuyucunun hayal gücüne bırakabilir veya hikayeye beklenmedik
unsurlar katarak özgün bir eser ortaya çıkarabilir (Sloboda, 1994, s. 140). Örneğin aynı
şekilde, doğaçlama sırasında icracı doğaçlama solosunu dinleyicinin de aşina olduğu
bir kadans ile bitirebilir ama kadansa ulaşana kadar pek çok akorda “ton dışı” seslerle
müzikal çözülümden önce (kadans) müzikal gerilimi yüksek tutabilir.
Üçüncü olarak, hikaye anlatıcısı her ne kadar hikayesine heyecan unsurları katsa da
belirli yapısal özelliklere özellikle uymaktadır (Sloboda, 1994, ss. 140-141). Bu
yapısal özelliklere uyarak, okuyucunun hem hikayesini daha rahat anlamasını hem de
daha rahat akılda tutmasını sağlar. Doğaçlama söz konusu olduğunda ise, icracının
belirli müzikal yapıları sabit tutması sayesinde doğaçlama sırasında dinleyici icracının
müzikal olarak ne yaptığını anlamaktadır. Sloboda, dinleyicilerin, caz parçalarında yer
alan solo doğaçlamanın bitiş kısmını icracının soloyu bitirdiğine dair verdiği
ipuçlarından anlamasını örnek vermiştir. Burada doğaçlamayı yapan müzisyen eğer
bitişi hem “kuralına uygun” hem de yeni bir şekilde icra ederse, dinleyicinin de bundan
tatmin olacağı ve icracının kendisinin de kendi müzik bilgisiyle yeni olanı
birleştirebilmesinin tatminini yaşayabileceği söylenebilir.
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Bu ölçütlere bakarak, aslında doğaçlamanın kendi içinde belirli yapısal özellikleri
olduğu ve icracıların bu özellikleri takip ederek veya bilinçli bir şekilde dışına çıkarak
doğaçlamayı

farklı

karakterlere

büründürebileceği

belirtilebilir.

Bölümün

başlangıcından itibaren örnekler, Batı müziğinde doğaçlama ile en çok özdeşleşen
müzik türlerinden birisi olan caz müzik üzerine verildi. Fakat doğaçlama Batı kültürü
haricinde de pek çok farklı müzik kültüründe icra edilmektedir. Örneğin, Hint
müziğinde (Atre, 2007), Çin müziğinde (Ming-mei, 1995) veya Batı Afrika müziğinde
(Locke, 1980) olduğu gibi Türk müziğinde de doğaçlama yer almaktadır.
Türk müziğinde doğaçlama ele alındığında akla ilk gelen müzikal yapı taksimdir.
Taksim, bir enstrüman veya insan sesi kullanılarak bir veya birden fazla makamda
icracının melodik olarak yaptığı seyre denir (Özkan, 2010, s. 478). Taksimin amacı
icra edilecek olan eserin makamını dinleyiciye tanıtmaktır (Arnon ve diğ., 2010),
dolayısıyla açış olarak da tanımlanır.
Seyir, en yalın haliyle bir ezginin dolaşım kuralları olarak tanımlanabilir ve Türk
müziğinin en önemli unsurlarından birisidir (Harmancı, 2011). Aynı zamanda gezinti,
gezinme, yolculuk gibi isimlerle de tanımlanan seyir, üç temel hat üzerinde
gerçekleşir. Bunlar, çıkıcı seyir, inici seyir ve inici-çıkıcı seyirdir. İsimlerinden de
anlaşılacağı üzere, bu seyir türleri taksim icrasında melodinin hangi yöne gideceğini
belirtir ve Kutluğ’a göre (2000) makam hangi yönde ilerlemiş olursa olsun seyir, karar
(durak) perdesinde son bulur. Seyirde karar ile birlikte melodik gezintide icracının
varmak istediği nokta vurgulanmış olur ve seyrin sonlandığı durma noktasına varılır
(Öztürk ve diğ., 2014). Buna ek olarak taksim icrası, seyir tanımında da
gözlemlenebileceği üzere daha çok melodiye odaklanmaktadır ve bununla beraber usul
(ölçü/ritim unsurları) geri planda kalmaktadır (Arnon ve diğ., 2010). Özetle, taksim
icrasının öne çıkan özellikleri taksimin doğaçlama oluşu, makamsal oluşu ve usulsüz
oluşu olarak tanımlanabilir (Sevinç, 2011). Bunların yanı sıra, taksim icra eden kişinin
müzik bilgisinin, enstrümanında ne derece yetkin olduğunun ve yaratıcılığının taksim
icrası için önemli olduğunu ayrıca belirtmek gerekir.
Sunulan çalışmalara paralel olarak, Batı müziğindeki doğaçlama icrasıyla taksim
icrasının aslında birbirinden tamamen farklı olmadıkları gözlemlenebilir. Her şeyden
önce, Batı müziğinde yer alan doğaçlamada da taksim icrasında da belirli müzikal
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yapılara yönelik ölçütler vardır ve icracılar genellikle bu ölçütlere uymaktadır17. Fakat
bu ölçütler çerçevesinde icracı nasıl hareket edeceğini, nasıl bir müzik yaratmak
istediğini kendisi belirler ve kendine özgü ve spontane bir son ürün ortaya koyar. Bu
süreçte, yaratıcılığın rolünden de söz etmek gerekir.
Bu çalışmada yaratıcılık bölümünde yer verilen, Wallas’ın (1926) yaratıcılığı bir
problem çözme biçimi olarak ele aldığı çalışmasında Wallas, yaratıcı düşünceye
ulaşmak için dört temel yol olduğunu ifade etmiştir. Bunlardan ilki hazırlık aşamasıdır.
Hazırlık aşaması, doğaçlamaya yönelik yapılan müzikal pratikler ve müziğe dair bilgi
birikimi olarak tanımlanabilir. Doğaçlama performansının gerçekleştiği sırada ise
Wallas’ın kuluçka aşaması olarak tanımladığı süreçten başlar. Yani, bir problem
(üretilecek olan melodi) zihinsel olarak bir kenarda durur ve bekletilir. Bu durum,
doğaçlama performanslarının açılışında icracının da dinleyicinin de daha tanıdık
olduğu melodilerle başlamasına benzetilebilir.
Derken, icracı başladığı noktadan nasıl devam edeceğine dair bir plan bulur ve melodi
kendiliğinden akmaya başlar. Wallas bu aşamayı aydınlanma olarak tanımlar. Bu
noktada, Csikszentmihalyi’nin (1996) yaratıcı aktiviteye yol açan akış tecrübesini ele
aldığı çalışmasından tekrardan söz edilebilir. Csikszentmihalyi’nin eylem ve
farkındalığın birleşmesi olarak tanımladığı ve doğaçlama performansı üzerinden
tanımlanacak olursa, icracının sanki doğaçlama sırasında enstrümanını bir başkası
çalıyormuş gibi melodinin üzerine “düşünmeden ve kendiliğinden” çalması
gerçekleşir. Bununla birlikte, yine Csikszentmihalyi’nin belirttiğine göre yaratıcı
aktiviteyi gerçekleştiren kişi (icracı), kendini, zamanı ve çevresindekileri unutur ve
“uzamış bir şimdiki zamanın” tecrübesi yaşar.
Canlı bir performans sırasında Wallas’ın doğrulama olarak tanımladığı aşama da
aydınlanma aşaması ile eş zamanlı olarak veya sonrasında gerçekleşir. Doğrulama
aşamasında, melodinin iyi olup olmadığı belirlenir. Burada, icracı canlı bir performans
gerçekleştiriyorsa doğrulama aşaması daha iyi şekilde tecrübe edilir. Çünkü, icracı
doğaçlama performansı sırasında seyircinin tepkisini takip ederek performansını daha
farklı bir yere götürebilir veya seyirciyle etkileşime girerek müzikal anlamda nelerin
daha iyi olduğunu test edebilir (Lehmann ve diğ., 2007, s. 135). Doğrulama ile
aydınlanma aşamalarının aynı anda gerçekleşmesi ise icracının akış tecrübesini

17

Özgür doğaçlama (free improvisation) bir istisna olabilir.
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yaşayamamasına ve görece kendi performansını kısıtlayıp daha “doğru” olanı
gerçekleştirmek için daha “yaratıcı” olandan uzaklaşmasına sebep olabilir. Buna
paralel olarak, eğer doğaçlama solo olarak değil de bir grup olarak yapılıyorsa, icracı
birlikte doğaçlama yaptığı diğer icracıları takip edebilmek adına aydınlanma
aşamasından uzaklaşıp doğrulama aşamasına daha çok odaklanabilir. Bu durum her
zaman olumsuz bir şeye işaret etmeyebilir. Grup olarak doğaçlamada bireysel
yaratıcılıktan çok grup olarak sunulan performans öne çıkmaktadır ve doğrulama
aşaması, doğaçlama sırasında grup dinamiğini iyi oturtabilmek adına öne çıkabilir.
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6. SONUÇ
Bu çalışma, müzik psikolojisine dair temel kavramları ve yaklaşımları sunarken,
gelişimsel müzik psikolojisi alanına odaklanan, tez kapsamında yürütülen bir
çalışmayı da sunmayı amaçlamıştır. Fakat aynı zamanda bu çalışma, müzik
psikolojisinin tamamını kapsayan bir çalışma da değildir. Nitekim, müzik
psikolojisinin ele aldığı tüm konuları tek bir tez çalışmasına veya herhangi bir yayına
sığdırmak mümkün gözükmemektedir. Fakat yine de bu çalışmada müzik psikolojisine
dair en temel konulardan ve tartışmalardan birkaçının derinlemesine ele alındığı
belirtilebilir. Öte yandan, tez kapsamında yürütülen çalışmayla da Türkiye’de müzik
psikolojisi alanında ilerleyen süreçte yürütülebilecek çalışmalara dair bir örnek
sunulmaya çalışıldığı söylenebilir. Çalışma boyunca ele alınan konular dahilinde
sonuçlar sunulacak olursa:
1. Her şeyden önce, müziğin dahil olduğu herhangi bir psikolojik süreç karmaşık
ve derinlemesine araştırılması gereken bir karaktere sahiptir. Bu durum,
enstrüman öğrenmede motivasyon faktörünün araştırılmasında da bir müzik
eseri üretirken aniden gelen bir “müzikal aydınlanmanın” arka planının
araştırılmasında da ve diğer pek çok farklı müzikal süreçler için de geçerlidir.
2. Müzikal aktivitenin öznesi olarak insan, yaşamının erken döneminden itibaren
ve hatta anne karnındayken bile sesle ve bir anlamda müzikle iç içedir.
Dolayısıyla, bireylerin erken yaşlarda müziğe yönelik aktiviteleri ve
yaşantıları, o bireyin müzikal gelişiminde ve müzikal aktivitelerinde önemli bir
yere sahiptir. Gelişimsel müzik psikolojisi bu konuları ele aldığı için müziğe
yönelik psikolojik süreçleri anlamak adına önem taşımaktadır.
3. Enstrüman çalan kişi çocuk da yetişkin de olsa, çevresel faktörler olan aile ve
öğretmen faktörlerinin enstrüman çalan kişinin müzikal gelişimindeki etkileri
yadsınmamalıdır.

Üçüncü bölümde yürütülen çalışmanın

sonucunda,

enstrüman çalan kişilerin ailelerinin müzikle iç içe bireyler olmaları ve
enstrüman çalan kişiye aynı zamanda müzikal gelişimini sürdürmeye yönelik
destekleyici bir ortam sunmaları müzikal gelişim açısından önem taşımaktadır.
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Çalışmada elde edilen verilere göre, ailelerin enstrüman çalan kişilerin müzikal
gelişimlerine yönelik ilgili olmaları, müzikal gelişim sürecini motive eden ve
takdir eden kişiler olmaları ve hatta müzikal aktivitelere dahil olarak gelişim
sürecine direkt olarak katılmaları gibi pek çok unsur enstrüman çalan bireylerin
müzikal gelişimlerini desteklemektedir. Bunun yanı sıra, öğretmenin
destekleyici olması, motive edici olması, öğrencisine uygun bir öğretme
metoduna sahip olması veya metodu öğrenciye göre adapte edebilmesi,
öğrencisinin isteğine ve seviyesine uygun bir repertuar sunması ve yürütülen
çalışmada en öne çıkan unsurlardan biri olan, öğretmenin olumlu karakter
özelliklere sahip olması gibi pek çok etken müzikal gelişim için katılımcılar
tarafından önemli bulunmuştur. Çevresel faktörler olan aile ve öğretmen
faktörlerinden sonra motivasyonla ilgili sonuçlar incelendiğinde, enstrüman
çalan bireylerin özellikle içsel motivasyonlarının müzikal gelişim açısından
önemli olduğu bulunmuştur. Çalışmada içsel motivasyonu yüksek olan
kişilerin müzikal gelişimlerini, gelişim sürecinde olumsuz pek çok durum
tecrübe etseler de sürdürdükleri gözlemlenmiştir. Örneğin, içsel motivasyonu
düşük olan bir katılımcı öğretmeni ile bir sorun yaşadığında enstrüman
derslerini tamamen bırakırken, içsel motivasyonu yüksek olan bir katılımcı
öğretmenini değiştirerek müzikal gelişim sürecini sürdürmeye devam
etmektedir. Bunun yanı sıra, dışsal motivasyon kaynaklarının da müzikal
gelişim açısından yadsınamayacağı belirtilmelidir. Aileden gelen takdir,
öğretmen ile kurulan iyi ilişki gibi dışsal motivasyonu destekleyen öğeler de
katılımcılar açısından müzikal gelişimlerini destekleyen unsurlar olarak
görülmüştür. Son olarak, çalışma sonucunda, müzikal aktivitelere yönelik
genel motivasyonun, katılımcıların başarı ve başarısızlık algısıyla ilişkili
olduğu bulunmuştur. Başarısızlık olarak algılanan unsurların motivasyon
düşüren unsurlarla paralel unsurlar olmasının yanı sıra, başarı olarak algılanan
unsurların motivasyon yükselten unsurlarla paralel olduğu gözlemlenmiştir.
Üçüncü bölümde yer alan, yürütülen çalışmanın sonuç ve tartışma
bölümlerinde bu konulara yönelik tartışmalar sunulmuştur.
4. Duygular, toplumda müzikle en çok eşleştirilen psikolojik öğelerden birisidir.
Müziğe yönelik duygusal tepkiler tartışılırken öncelikli olarak hissedilen ve
algılanan duygu farkını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Kişi bir
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melodi duyduğunda o melodinin mutlu bir melodi olduğunu algılayabilir fakat
hissettiği duygu üzüntü olabilir. Dolayısıyla, duygu iki farklı boyutta da
incelenmelidir. Çalışma kapsamında bu farkın neden oluştuğuna dair
tartışmalarda, kültürel faktörlerin, müzikal beklentilerin veya hormonal
faktörlerin etkili olduğuna dair pek çok yaklaşım sunulmuştur. Müziğe yönelik
duygusal tepkilerin incelenmesinde bir diğer tartışma da müziğe yönelik
duyguların evrensel mi yoksa kültüre bağlı mı olduğudur. Tez kapsamında
sunulan çalışmalara paralel olarak, her iki boyutun da müziğe yönelik duygusal
tepkilerde etkili olduğu sonucuna varılabilir. Müzikal beklenti, epizodik
(anısal) bellek gibi faktörler bireyin kültürel ve bireysel yaşantısının müziğe
yönelik duygusal tepkilerinde rol oynadığını açıklamakla beraber, Balkwill ve
Thompson’ın (1999; 2004) çalışmalarında sunulan psikofiziksel ipuçları da
farklı müzik kültürlerinde yer alan ortak duygusal tecrübelere işaret
etmektedir.
5. Yaratıcılık, müziğin üretim sürecinde en öne çıkan unsurlardan birisidir.
Beşinci bölümde de bahsedildiği üzere, tamamen yeni ve eşi benzeri
görülmemiş bir sanatsal ürün ortaya çıkarma anlamında olmasının yanı sıra,
var olanı geliştirme veya yeni bir perspektiften ele alma anlamına da gelen
yaratıcılık, pek çok farklı alt mekanizmanın iç içe geçmesiyle oluşmaktadır.
Bu alt mekanizmaların bireye özgülüğü ve yaratıcılığın görece soyut bir
kavram olmasından dolayı araştırma sürecinin zor olması sebebiyle, yaratıcılık
aydınlatılması ve üzerine çalışılması güç bir alandır. Fakat her bireyin yaratıcı
süreci kendine özgü olsa da yaratıcı süreçte tecrübe edilebilecek ortak
örüntülerin araştırılması yaratıcılığın daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.
Çalışma kapsamında da bahsedildiği üzere Csikszentmihalyi (1996) bunun
kapsamlı bir örneğini sunmaktadır. Bunun yanı sıra problem çözme, bilişsel
kaydırma gibi birçok bilişsel faktörün de yaratıcılıkla pozitif ilişkili olduğuna
ayrıca değinilebilir.
6. Doğaçlama birçok farklı müzik kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu çalışma
kapsamında özellikle ele alınan caz müziğinde ve Türk müziğinde doğaçlama
(taksim) alanlarında da görülmektedir ki her iki müzik kültüründe de
doğaçlama spontane gerçekleşen bir performans olmasına rağmen bir yandan
da icracının müzikal birikiminin ve icracının içinde bulunduğu müzik

109

kültürünün bir yansımasıdır. Öte yandan, icracının enstrümanını iyi icra ediyor
olması, doğaçlama performansı için performans haricinde de pratik yapıyor
olması doğaçlama performansını olumlu etkilemektedir. Müzikal yapılara dair
sağlam bir birikimi olan ve doğaçlama tecrübesine sahip olan bir icracı,
performansı sırasında yaratıcılığını daha ön plana çıkarabilecek imkana sahip
olmaktadır.
Son olarak, bu çalışma müzik psikolojisinin genel bir çerçevesini çizmek ve alanın
belirli konularını tartışmak adına yürütülse de özellikle Türkiye’de müzik
psikolojisine dair akademik çalışmaların çoğalmasının, alana dair daha derin bir
bakış kazandıracağı açıktır. Bu çalışmada, müzik psikolojisinin sadece belirli
konuları ele alınabilmiştir ve bunların haricindeki konularla birlikte müzik
psikolojisinin kapsamının çok daha geniş olduğunu tekrardan vurgulamak gerekir.
Psikoloji, müzikoloji, müzik teorisi, sinirbilim ve daha pek çok disiplinin bir araya
gelerek anlamlı bir bütün oluşturduğu müzik psikolojisi alanında bir ilerleme
kaydedebilmek için tüm bu ilgili disiplinlerde yürütülecek ve bu disiplinlerin
senteziyle birlikte ortaya koyulacak çalışmalara, yeni bakış açılarına ve en
önemlisi bunları gerçekleştirebilmek adına tüm ilgili alanlardaki araştırmacıların
kolektif çalışmasına ihtiyaç vardır.
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EK A: Görüşme soruları.

Görüşme Tarihi:
İsim:
Yaş:
- Hangi enstrümanı ne kadar süredir çalıyorsunuz ve neden başlamak istediniz?
AİLE
1.
2.
3.
4.

Ailenizde sizden önce enstrüman çalan veya müzikle iç içe birisi var mıydı?
Aileniz müziğe ne kadar değer verirdi/veriyor?
Aileniz mi müziğe size yönlendirdi? Eğer öyleyse neden?
Aileniz müzikle olan iletişiminize başlangıçta nasıl yaklaştı ve şimdi nasıl
yaklaşıyor?
5. Aileniz enstrüman eğitiminize kişisel olarak nasıl destek verdiler?
6. Ev ortamınız enstrüman çalışabilmek ve müzik yapabilmek için uygun
muydu/şu an uygun mu?
7. Ailenizle ilgili veya ev ortamınızda enstrüman çalmanıza yönelik bir şeyi
değiştirmek isteseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz?

ÖĞRETMEN
8. Öğretmeninizin öğretme yöntemi ve öğretmenliği hakkında ne
düşünüyorsunuz?
9. Öğretmeniniz nasıl birisi? Size nasıl yaklaşıyor?
10. Öğretmeninizin enstrüman eğitimine dair doğru ve yanlış yaptığını
düşündüğünüz şeyler var mıdır? Varsa nelerdir?
11. Enstrümana devam etmenizde öğretmeniniz ne kadar etkili?
12. Öğretmeninizin müzik konusunda ve enstrümanında yeterli ve yetkin
olduğunu düşünüyor musunuz?
13. Öğretmeniniz genel olarak hangi konularda size destek veriyor?
14. Öğretmeniniz size hangi konularda olumsuz eleştirilerde bulunuyor?
MOTİVASYON
15. Müzikle uğraşmaya ve enstrüman çalmaya ne kadar motivesiniz?
16. Enstrüman çalmaya dair motivasyonunuzu en çok yükselten şeyler nedir?
17. Enstrüman çalmaya dair motivasyonunuzu en çok düşüren şeyler nedir?
18. Öncelikli olarak aileniz veya sevdikleriniz için mi yoksa kendiniz için mi
enstrüman dersi alıyorsunuz?
19. Enstrümanınıza dair en yüksek başarı hedefiniz ve başarısız olmaktan en çok
korktuğunuz şeyler nelerdir?
20. Enstrümanınıza ve müziğe dair en büyük hayaliniz nedir?
EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ:
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EK B: Bilgilendirme formu.
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