Derleme

Mozart Etkisi
Öz

Hilal ADİL1* İD ,
Güler ÖZTÜRK1 İD ,
*Sorumlu Yazar e mail:
hilaladil@hotmail.com
11İstanbul

Medeniyet
Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Fizyoloji AD, İstanbul, Türkiye

Adil H, Öztürk G. Mozart Etkisi.
Haliç Üniv Sağ Bil Der. 2021;4(1)
17-23
Adil H, Öztürk G. Mozart Effect.
Halic Uni J Health Sci. 2021;4(1)
17-23
Doi: 10.48124/husagbilder.799929

Geliş Tarihi: 25.09.2020
Kabul Tarihi: 01.10.2020

Müzik birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu
seslerle anlatma sanatıdır. Müziğin canlılar üzerindeki etkisinin sadece
duygudurumlarında değişiklik yaratmak ya da sanatsal haz vermekle sınırlı
olmadığı; aynı zamanda bir takım rahatsızlıklara da iyi gelebileceği düşünülmüştür. Bu düşünce bazı araştırmacıları müziğin deney hayvanları ve
insanlar üzerindeki etkilerini incelemeye yöneltmiştir. Mozart etkisi, müzik
dinleyen canlıların uzamsal öğrenme ve belleklerinde artış olmasını ifade
eder. Mozart etkisi üzerine yapılan çalışmalar bilimde ve popüler medyada
büyük bir ses getirmiştir. Çeşitli araştırmacılar bu etkiyi kendi laboratuvarlarında gözlemlemeye çalışmış, ancak bir kısmı başarılı olamamıştır.
Bu derlemede amacımız Mozart etkisi üzerine yapılan insan ve hayvan
çalışmalarını gözden geçirerek müziğin uzamsal öğrenme ve bellek üzerine
etkisini incelemektir. Çalışmamızda müzik dinlemenin uzamsal öğrenme
ve belleği artırdığı, fakat bu artışın gözlenebilmesinin deney koşullarının
iyi tasarlanmasına bağlı olduğu sonucuna varılmıştır. Mozart etkisinin
görülme koşulları netleştirildiği takdirde ucuz, kolay erişilebilir, kolay
uygulanabilir ve yan etkisiz olan müzik ile terapi yöntemlerinin eğitim ve
sağlık alanında kullanılmasının önü açılabilir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Mozart Etkisi, Öğrenme, Bellek

Review

Mozart Effect
Abstract
Music is the art of expressing some emotions and thoughts with harmonious sounds within the framework of certain rules. The effect of
music on living creatures is not limited to creating changes in mood or
artistic delight; at the same time, it was thought that it would be good
for a number of illnesses. This idea led some researchers to examine
the effects of music on experimental animals and humans. The Mozart
effect expresses the increase in the spatial learning and memory of
living creatures that listen to music. The Mozart effect has had a huge
impact on science and popular media. Many researchers have tried to
observe this effect in their laboratories, but some of them have not been
successful. In this review, our aim is to examine the effects of music on
spatial learning and memory by compiling human and animal studies
on the Mozart effect. In our study, it was concluded that listening to
music increases spatial learning and memory, but the observation of
this increase depends on well-designed experimental conditions. If
the conditions for the Mozart effect are clarified, it can be possible to
use music therapy methods in the field of education and health, which
are inexpensive, easily accessible, easily applicable, and without side
effects.
Keywords: Music, Mozart Effect, Learning, Memory
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1. Giriş

2. Mozart Etkisinin Tarihçesi

Günümüzün en kolay ulaşılan ve maliyeti
düşük eğlence araçlarından biri olan müzik,
eski çağlardan beri insanlığın ilgisini çekmiş ve
zevk vermenin yanında birtakım rahatsızlıklara
karşı sağaltıcı olabileceği düşünülerek hastalara
müzik dinletilmiştir (1). Bunun tarihimizdeki en
önemli örneklerinden biri Osmanlı Devleti’nde
kurulan darüşşifalarda hastalara müzik ile terapi
uygulamasıdır. Ayrıca çeşitli dini inançlarda
müzik eşliğinde ayin yapılması, müziğin ruhsal
arınma ve iyilik hali için vasıta olarak kullanılmasına güzel bir örnektir.
Bu uygulamalar bazı araştırmacıları müziğin insanlar üzerindeki etkilerini araştırmaya
yöneltmiştir (2,3). Bunlardan Alzheimer hastalarında uzamsal öğrenme artışı görülmüştür
(4,5). Epilepsi hastalarında ve komada olanlarda
patolojik iktal spiking aktivitesi dramatik olarak
azalmıştır (6-8). Şizofreni hastalarında ise
klinik semptomların hafiflediği (9); yapılan işe
odaklanmanın (10), mental durumun, sosyal işlevselliğin ve hayat kalitesinin arttığı (11) görülmüştür. Müzik dinletilen kan kanseri hastaları ise
ağrılarının azaldığını belirtmiştir (12). Müziğin
olumlu etkisinin komadaki epilepsi hastalarında
bile gözlenmesi, etkinin oluşması için açık bir
bilincin, dolayısıyla müzikal değerlendirme
kabiliyetinin şart olmadığını düşündürmüştür
(6). Bu yaklaşım, müzik üzerine yapılan hayvan
çalışmalarının önünü açmıştır (13).
Müziğin en çok incelenen etkilerinden
biri de uzamsal öğrenme ve bellek olmuştur.
Mozart’ın 2 piyano için bestelediği D majör
K.448 numaralı sonatının (Allegro con spirito)
dinletildiği çocuklarda ve sıçanlarda uzamsal
öğrenme ve belleği ölçen test performanslarında
kısa süreli artış görülmüş ve bu artış literatüre
Mozart etkisi olarak geçmiştir (14).
Çalışmamızda Mozart etkisi üzerine genel
literatür taraması yapılmıştır. Pubmed ve Google
Scholar veritabanlarında müzik, uzamsal öğrenme ve bellek, Mozart etkisi anahtar kelimeleri
girilerek Ocak 1993 - Haziran 2020 tarihleri arasındaki makaleler incelenmiştir. Mozart etkisine
ilişkin genel kabul görmüş bilgilerin yer aldığı
makaleler çalışmamıza alınmıştır.

Rauscher ve arkadaşları 1993 yılında yürüttükleri bir çalışmada Mozart’ın K.448 numaralı
sonatını 10 dakika dinlettikleri öğrencilerde,
uzamsal öğrenmeyi ölçen zekâ katsayısı testinde
kontrol grubuna göre 10-15 dakika süren 8-9
puanlık bir artış gözlemlemiştir (15). Araştırmacılar buldukları sonucu beyin korteksinin trion
modeliyle açıklamıştır. Bu modele göre müzikal
süreçte rol alan korteksteki nöron kolonları,
üç aşamalı aktive olur ve uzamsal öğrenme
testlerinde kullanılan nöronları tetikler (16).
Daha sonra Mozart’ın K.448 numaralı sonatının,
yüksek beyin fonksiyonlarını artırdığı ileri sürülmüştür (17).
1993’teki çalışmanın ardından, müzik
dinlemenin zekayı artırması olgusu ‘Mozart
etkisi’ adıyla literatüre girmiştir (14). Mozart
etkisi popüler medyada oldukça yankı bulmuş
ve çocuklar için hazırlanan müzik CD’lerinin
satışında bir patlama yaşanmıştır (3).
Bunun üzerine Mozart etkisini gözlemeye
çalışan bazı araştırmacılar, kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamayınca
Rauscher ve ark. Mozart etkisinin gözlemlenebilmesi için bir açıklamada bulunmuştur (18). Bu
açıklamaya göre kullanılan test uzamsal öğrenmeyi ölçmelidir (18). Seçilen müzik Mozart’ın
K.448 numaralı sonatı ile sınırlı olmamakla
birlikte, stil ya da periyoduna bakılmaksızın
kompleks yapıda olmalıdır (18). Bu açıklamanın
ardından, insanda Mozart etkisini gözlemlemek
isteyen araştırmacılar Stanford-Binet zekâ
testlerinden ‘Kağıt katlama ve kesme’ testini ve
farklı kompleks yapılı sesli uyaranları kullanarak
çalışmayı tekrar etmeye çalışmıştır (3).
Mozart etkisi üzerine çalışmalarını sürdüren
Rauscher ve arkadaşları, 6 ay boyunca 3-4 yaşlarındaki çocuklardan oluşan bir gruba klavye ile
müzik dersi, bir gruba bilgisayar dersi vermiş,
kontrol grubu olarak seçtiği diğer bir gruba ise
ders vermemiştir (19). Eğitim öncesi ve sonrası
dönemde uzamsal öğrenme testi yapılan gruplardan sadece müzik dersi alanların performansında
anlamlı bir artış gözlenmiş ve bu artış 24 saat
sürmüştür (19). Bu da Mozart etkisinin sadece
kısa süreli değil, uzun süreli de olabileceğini
düşündürmüştür (19).
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Yapılan bir hayvan çalışmasında sessizlik
ile beyaz gürültüye maruz bırakılan gruplar arasında anlamlı bir fark çıkmamış ve böylece sessizlik gibi beyaz gürültünün de kontrol grubunda
kullanılabileceği söylenmiştir (20). Hayvan
çalışmalarında dikkat edilecek bir diğer husus da
sıçanların doğumdan itibaren 11. gün (Postnatal
Day 11; PND11)’e kadar kulak kemikçikleri
henüz tam gelişmediği için sağır olduklarıdır
(21). Mozart etkisi PND14’ten itibaren müzik
dinletilen sıçanlarda gözlenirken, PND28 ve
PND56’dan itibaren müzik dinletilenlerde saptanmamıştır (22). Bu verilerden yola çıkılarak
çalışmada müziğe erken maruziyetin önemli
olabileceği vurgulanmıştır (22).
3. Mozart Etkisi Üzerine Hipotezler
Mozart etkisini açıklamak için çeşitli
hipotezler öne sürülmüştür. Bunlardan Arousal
(Uyarılma) hipotezi, müziğin sessizliğe kıyasla
beyindeki adrenalin düzeyini optimal düzeye
getirerek test performansını artırdığını ifade eder
(23). Fakat bu hipotezin geçerli olması halinde
uzamsal öğrenmeyi ölçmeyen testlerde de performans artışı olması gerekir (3).
Bir başka hipotez olan ‘Mood (Duygudurum) Hipotezi’ ise Mozart’ın K.448 numaralı
sonatı gibi güçlü pozitif duygudurumlu eserlerin
uyarılmaya yol açarak uzamsal öğrenme testlerinde performansı artırırken, Philip Glass’ın besteleri gibi güçlü negatif duygudurumlu eserlerin,
performansı azalttığını söyler (24). Fakat yapılan
deneylerle müziğin duygudurumu etkilemesine
rağmen pozitif ya da negatif duygudurumun
uzamsal öğrenme test performansı ile korele
olmadığı, ayrıca negatif duygudurumun da uyarılmaya neden olabildiği gösterilmiştir (24).
‘Preference (Tercih) Hipotezi’ ise uzamsal
zekada artışın, kişi dinlemek istediği parçayı
dinlediğinde görüleceğini ileri sürer (3). Hipotezi
test etmek için kurulan bir deney düzeneğinde
bir gruba Mozart’ın K.448 numaralı sonatı, bir
gruba ise Stephen King’in bir korku hikayesi
dinletilmiştir (25). 2 grubun uzamsal öğrenme
test performansı arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark çıkmamış ama başlangıçta Mozart’ı tercih edip Mozart’ı dinleyenlerin skoru,
King’i tercih edip Mozart’ı dinleyenlerinkinden
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yüksek çıkmıştır. Benzer şekilde King’i tercih
edip King’i dinleyenlerin skoru, Mozart’ı tercih
edip King’i dinleyenlerinkinden yüksek çıkmış.
Bunu da uyarılmaya neden olan faktörün, tercih
edilen işitsel uyaranı dinlemek olmasıyla açıklamışlardır (25).
Tüm bu hipotezlerin, ortak bir etkiye (örneğin; dikkati artırma) sebep olup uzamsal öğrenme
test performansını artıran benzer kavramlar mı,
yoksa birbirine sebep-sonuç ilişkisiyle bağlı
(örneğin; tercih edilen müziği dinlemek keyif
verir. Böylece pozitif duygudurum oluşur ve
uyarılma gerçekleşir. Ardından dikkat artar ve
bu da performansta artışa neden olur.) kavramlar
mı olduğu, uyarılmanın tercih etme ile artıp artmayacağı, uyarılmanın sadece uzamsal öğrenme
test performanslarını mı artırdığı soruları hala
netliğe kavuşturulmayı beklemektedir (3).
4. Müzik Komponentlerinin Mozart
Etkisindeki Rolü
Kompleks bir uyaran olan müziğin spesifik
elementlerinin etkisini açıklamaya çalışan bir
başka çalışmada melodisiz işitsel ritm, ritmsiz
melodi, görsel ritm (bilgisayar ekranında şekli
ve pozisyonu ritmik olarak değişen bir kare),
melodisiz-ritmsiz sürekli bir ton ve sessizlik
olmak üzere 5 farklı koşul oluşturularak uzamsal
öğrenme test performansı ölçülmüştür (3). Bu koşullardan sadece melodisiz işitsel ritm ve görsel
ritmin uzamsal öğrenme performansını artırdığı
görülmüştür. Ayrıca PET görüntülemede ritme
seçici dikkat gösterilirken ve uzamsal öğrenme
testi yapılırken serebellumda aktivasyon artışı
olduğu görülmüştür. Bu yüzden Mozart etkisinin
ritme bağlı olabileceği düşünülmüştür. Trion modelinden bağımsız olan ritm teorisi, neden bazı
müziklerin uzamsal öğrenme test performansını
artırırken bazılarının artırmadığını tam olarak
açıklayamamaktadır (3).
Ritm üzerine yapılan bir başka çalışmada
ise bir sıçan grubuna Mozart’ın K.448 numaralı
sonatı dinletilirken diğer sıçan grubuna retrograd
Mozart olarak adlandırılan, Mozart’ın K.448
numaralı sonatının ses kaydının tersten çalınan
hali dinletilmiştir (26). Orijinal sonatı dinleyen
sıçanlarda Beyin Türevli Nörotrofik Faktör
(BDNF) miktarında ve nörogenezde artış, ayrıca
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Morris su tankı testinde iyi performans gözlenirken, retrograd Mozart grubu ve kontrol grubunda
bu bulgular gözlenmemiştir (26). Bu da Mozart
etkisinin melodi ya da perdeye değil, ritme bağlı
olabileceğini göstermiştir (26).
Steele, Mozart’ın K.448 numaralı sonatındaki notaların frekanslarını incelemiş ve bu
frekansları sıçanların odyogramları ile karşılaştırdığında aslında sıçanların bu sonatın sadece
%31’ini duyabildikleri sonucuna varmıştır (20).
Rauscher ise, Steele’in bu odyogram çalışmasındaki eşik değerin, ayrıca sonatta belirttiği
nota sayısı ve frekanslarının hatalı olduğunu;
dolayısıyla sıçanların, sonatın iddia edilenden
daha büyük kısmını algılayabildiğini öne sürmüş
ve Mozart etkisinde Steele’in ele almadığı başka
müzikal faktörlerin de etkili olabileceğini belirtmiştir (27). Bir başka araştırmacı ise sıçanlarda
Mozart etkisinin gözlenmesi için insanların duyduğu tüm notaları duymalarına gerek olmadığını,
çünkü Mozart etkisinin notalara değil ritme bağlı
olduğunu söylemiştir (26). Bunun altında yatan
mekanizmayı K.448 numaralı sonattaki her
20-30 saniyede bir tekrarlayıcı düzenli ritmin,
benzer fizyolojik döngüsü olan beyinde güçlü
bir cevabı tetikleyebilmesi olarak belirtmiştir
(26). Aynı araştırmacı Mozart’ın K.448 numaralı
sonatının insan ve sıçanlardaki benzer etkisinin,
evrimsel olarak aynı dış evrenden elde edilen
benzer fizyolojik ritimlere bağlı olabileceğini
düşünmüştür (26).
Diğer bir çalışmada Mozart etkisine yol açan
müziklerin ortak özelliklerinin yüksek derecede
uzun süreli periyodisite olduğu ve bu müziklerin
beyinde yankılanarak uzamsal öğrenme performansını arttırdığı iddia edilmiştir (28).
5. Görüntüleme çalışmaları
Nörofizyolojik çalışmalar Mozart’ın K.448
numaralı sonatına maruziyetin kortikal aktivitede
ve uzamsal öğrenme performansında artışa neden
olduğunu EEG (29) ve fMRI (30) yöntemleriyle
göstermiştir. PET ve fMRI kullanılarak yapılan
başka çalışmalarda müziği algılama esnasında
süperior temporal girusta bulunan primer işitsel
korteksin yanında, prefrontal korteksin ve parietal lobda bulunan prekuneusun da aktive olduğu
gözlenmiştir (31-33). Bunların yanında ritm ve
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perde ayrımında sol hemisfer baskınken, tını ve
melodi ayrımında temel olarak sağ hemisferin
rol oynadığı görülmüştür (31-33). Başka bir çalışmada, denekler uzamsal öğrenmeyle ilgili bir
testi çözerken gerçekleştirilen PET taramasında
aktive olan beyin alanlarının, müzik dinlerken
aktive olan alanlarla (prefrontal, temporal, prekuneus bölgeleri) örtüştüğü gözlenmiştir (34).
Müzik dinlemenin, uzamsal öğrenme sırasında
beyinde aktive olan aynı bölgeleri uyarması,
Mozart etkisine bir açıklama getirebilir (13).
6. Biyokimyasal Analizler
Müziğin beyinde yol açtığı biyokimyasal
ve yapısal değişiklikleri araştıran çalışmalarda
nörogenezis oluşumu (35-38), BDNF artışı
(26,38-43), dopamin artışı (44,45) ve N-Metil
D-Aspartat (NMDA) reseptörü artışı (22,46)
gösterilmiştir. Erken postnatal sağırlıkta NMDA
reseptörlerinin azaldığını (47), benzer şekilde
erken işitsel deprivasyonun sıçanların işitsel
korteksinde NMDA reseptörünü azalttığını
(48-50) gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bir
başka çalışmada müzik dinletilen gruplarda
amiloid-β’nın azaldığı (51) gösterilmiştir.
7. Davranış Çalışmaları
Müziğin sıçan ve farelerdeki etkisini
inceleyen davranış çalışmalarında müzik dinleyen gruplarda uzamsal öğrenmenin arttığı
(20,22,26,35,38,43,51-57), anksiyetenin ise
azaldığı (39,41,58-62) gözlenmiştir. Farelerde
K.448 dinletilerek uzamsal öğrenme ve bellekte
uzun süreli artış görülmüştür (55). K.448 dinletilen sıçanların multiple T maze’i daha hızlı
tamamladığı ve daha az hata yaptığı saptanmıştır
(51). K.448 dinletilen sıçanların Morris su tankı
testinde daha yüksek performans elde ettiği gözlenmiştir (43). Bir başka çalışmada ise Richard
Clayderman dinletilen sıçanlarda Morris su tankı
test performansında artış belirtilmiştir (56).
8. Sonuç
Literatüre bakıldığında Mozart etkisinin sınırlı koşullarda -uygun laboratuvar şartları ve iyi
tasarlanmış deney düzeneği varlığında- ortaya
çıkan bilimsel bir olgu olarak kabul edildiğini
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görmekteyiz (3,63). Bizler de Mozart etkisi
üzerine bir çalışma yürütmekteyiz. Çalışmamız
tamamlandığında sonuçları yayınlamayı planlıyoruz. Müziğin öğrenme ve bellek üzerindeki etkisi göz önüne alınarak eğitim ve sağlık alanında
müzik dinleme seansları oluşturulup toplumsal
hayata olumlu katkı sağlanabilir.
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