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Özet
Müzik Performans Kaygısı (MPK) her yaştan profesyonel ve amatör müzisyenin yaşayabileceği ve gerçek perfor-
mans üzerinde olumsuz etkileri olan bir kaygı problemidir. Bu çalışmanın amacı, MPK ile ilişkili değişkenleri ve 
bunlara ait araştırma bulgularını gözden geçirmek, başa çıkma ve müdahale yöntemleri ile sık başvurulan ölçüm 
araçları hakkında yazın temelli bir çerçeve çizmektir. MPK’nın belirtileri genel olarak bilişsel, somatik ve davranış-
sal olmak üzere üç temel grupta ele alınmaktadır. Gözden geçirilen çalışmalarda yüksek düzeyde MPK yaşayan mü-
zisyenlerin oranı farklılık göstermektedir. Bu yazıda değinilen araştırmalarda oran %21 ile %59 arasında değişmek-
tedir. Ancak bu verilere dayanılarak MPK’nın müzisyenler arasında sık karşılaşılan bir problem olduğu söylenebilir. 
Yapılan araştırmalar MPK’nın içedönüklük, mükemmeliyetçilik ve sürekli kaygı gibi kişilikle özellikleriyle ilişkili 
olabileceğini göstermektedir. Özellikle, MPK ile mükemmeliyetçilik ve sürekli kaygı arasında pozitif ilişkiler bulan 
görgül çalışmalar benzer bulgular sunmaktadır. MPK’nın etkilerini azaltmak için müzisyenlerin kullandığı başa çık-
ma çalışmaları geniş bir repertuar oluşturmaktadır. Bunlar arasında gevşeme ve solunum egzersizleri yapmak, ilaç 
kullanmak, olumlu tutumu korumaya çalışmak, doğal maddeler almak, alkol kullanmak gibi işlevsel olan ve olma-
yan stratejiler yer almaktadır. MPK’ya müdahale yöntemlerini kontrollü çalışmalarla sınayan çalışmaların sayısının 
azlığı dikkat çekicidir. Bu sınırlılığa karşın, yapılan çalışmalar davranışsal yöntemlerin ve Bilişsel Davranışçı Terapi 
uygulamalarının etkili sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bu yazıda ilgili yazın belirli başlıklar altında özetlenmiş 
ve gelecekteki çalışmalar için bazı öneriler getirilmiştir. 
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Abstract
The Music Perfomance Anxiety (MPA) is an anxiety problem that professional and amateur musicians of all ages 
can experience and that has negative effects on real performance. The aim of this study is to review MPA-related 
variables and their research findings and to create a literature-based framework concerning coping and intervention 
strategies and frequently used measurement tools. The symptoms of MPA are usually categorized in three main 
groups: cognitive, somatic and behavioral. The studies that are reviewed have differing percentages of musicians 
experiencing high levels of MPA. These percentages range between 21% and 59% in the studies referred to in this ar-
ticle. Based on this data, however, it can be argued that MPA is a frequently experienced problem among musicians. 
Research indicates that MPA can be related to personality traits such as introversion, perfectionism and trait anxiety. 
Especially empirical studies report similar findings regarding positive relationships between perfectionism and trait 
anxiety. There is a wide variety of coping strategies used by musicians in order to decrease the effects of MPA. 
Among these are both functional and dysfunctional strategies, such as doing relaxation and breathing exercises, us-
ing medication, trying to preserve a positive attitude, using natural products, and drinking alcohol. It is striking to 
observe how there are very few studies testing MPA intervention strategies through controlled studies. Despite this 
limitation, the existing studies indicate that behavioral techniques and Cognitive Behavioral Therapy lead to some 
effective results. This article summarized the related literature under certain headings and made some suggestions 
concerning future research.
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Performans Kaygısı neredeyse her yaş ve her yete-
nek grubundan insanı etkileyen önemli bir kaygı proble-
midir. (Eğilmez, Aytekin ve Dirican, 2013; Fishbein ve 
ark., 1998; Kenny ve Osborne, 2006; Sadler ve Miller, 
2010; Salmon, 1990). Çoğunlukla bireyin bir başkasının 
önünde bir performans sergilemesi durumunda ortaya 
çıkan performans kaygısı çok farklı alanlarda görülebil-
mektedir. Matematik (Aschcraft ve Faust, 1994), toplum 
önünde konuşma (Meritt, Richards ve Davis, 2001), spor 
(Hanton, Mellalieu ve Hall, 2002), sanatsal dans (Tam-
borrino, 2001) ve müzik (Brotons, 1994; Brugues, 2011; 
Kenny, Driscoll ve Ackermann, 2012; Levy, Castille ve 
Farley, 2011; Powell, 2004; Steptoe, ve Fidler, 1987) bu 
alanlardan bazılarıdır. 

Bu çalışmanın amacı müzisyenlerin yaşadığı per-
formans kaygısı problemine ilişkin kapsamlı bir derleme 
yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, müzisyenlerde per-
formans kaygısının belirtileri, performans üzerindeki et-
kileri, başa çıkma stratejileri, cinsiyet farklılıkları, ölçüm 
ve müdahale yöntemleri ile problemin klinik olarak kav-
ramsallaştırılması konularına değinilecektir. Makalenin 
amacı Türkiye’de henüz yeterince bilimsel araştırmaya 
konu olmamış bu kaygı problemini belirtilen çerçevede 
ele almak olduğu için makalede sistematik bir derleme 
yoluna gidilmemiştir. Bu nedenle her yaş grubundan 
amatör ve profesyonel müzisyenin performans kaygısı-
na odaklanan araştırmalar derleme kapsamına alınmıştır. 
Ayrıca, müzisyenlerin alanlarına yönelik olarak bir ayı-
rım yapılmaksızın vokal ya da enstrüman performansla-
rını ele alan araştırmalara derlemede yer verilmiştir. 

İlgili yazın incelendiğinde müzisyenlerde perfor-
mansı olumsuz yönde etkileyen bu kaygı probleminin 
isimlendirilmesi konusunda bazı farklılıklar olduğu ko-
laylıkla görülebilir. Taranan İngilizce makalelerin bir 
çoğunda problemin ya Musical Performance Anxiety 
(Müzikal/Müziksel Performans Kaygısı; örn., McGinnis 
ve Milling, 2005; Papageorgi, Hallam ve Welch, 2007: 
Tobacyk ve Downs, 1986) ya da daha sıklıkla Music 
Performance Anxiety (Müzik Performans Kaygısı; örn., 
Brugues, 2011; Kenny ve Osborne, 2006; Nagel, 2010) 
olarak anıldığı görülmektedir.

Türkçede yayımlanan kısıtlı sayıdaki araştırmada 
ise bu kavram çoğunlukla Müzik Performans Anksiyete-
si (örn., Gidergi Alptekin, 2012) olarak isimlendirilmiş-
tir. Yaygın olarak kullanılıyor olmalarına karşın bu isim-
lendirmelerin müzisyenlerin yaşadığı kaygı problemini 
Türkçe’de doğru ifade etmekte sınırlı kaldığı önerilebi-
lir. Bu terimler daha çok müziğe dair ya da müzikle iliş-
kili bir durumu betimlemek için kullanılan ifadelerdir. 
Dolayısıyla, bireyin yaşadığı problemden çok müziğin 
kendisiyle ilgili bir problemi çağrıştırmaktadır. Örneğin, 
Müzikal ya da Müziksel Performans Kaygısı ifadesi kul-
lanıldığında amatör ya da profesyonel müzisyenin, yani 
kaygıyı yaşayan bireyin problemine yapılan vurgu arka 

planda kalmaktadır. Literatürde kimi araştırmalarda kul-
lanılan sahne korkusu (stage fright) da doğru bir isim-
lendirme olmayabilir. Nagel’a (2010) göre müzisyenler 
aslında sahneden değil, performans sırasında ortaya çı-
kabilecek potansiyel ya da gerçek aksiliklerden ve bun-
ların yaratacağı utanma ve aşağılanma duygularından 
korkarlar. Daha fazla terimsel karmaşaya neden olma-
mak adına bu yazıda söz konusu problemin için Müzik 
Performans Kaygısı (MPK) olarak isimlendirilmesinin 
daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

Bir Klinik Problem Olarak MPK
Bazı müzisyenler için bir dinleyici kitlesi önünde 

performans göstermek çok heyecan verici ve olumlu bir 
durumdur. Ancak, performans kaygısı yaşanması duru-
munda bu durum oldukça önemli bir probleme dönüşe-
bilmektedir. Kimi durumlarda müzisyenin yaşadığı bu 
kaygı, mesleki kariyerin sona ermesine bile neden ola-
bilmektedir (McGinnis ve Milling, 2005; Yoshie, Kudo 
ve Ohtsuki, 2008). 

Lüteratür gözden geçirildiğinde, MPK belirtileri-
nin genel olarak kaygının görüldüğü durumlarda ve di-
ğer kaygı bozukluklarında olduğu gibi bilişsel, somatik 
ve davranışsal olarak üç temel grupta ele alındığı görül-
mektedir. Bu derlemede de değinilen birçok araştırmada, 
MPK belirtileri daha sıklıkla belirgin bir tehdit duru-
munda sempatik sinir sisteminin aktivasyonu sonucun-
da ortaya çıkan “kaç ya da savaş” tepkileri olarak kav-
ramsallaştırılmaktadır. Stres ve kaygı araştırmalarında 
oldukça kabul gören bu yaklaşıma göre, kaç ya da savaş 
tepkilerinin temel amacı bireyin algılanan tehditle başa 
çıkabilmek için zihinsel ve bedensel olarak hazırlanma-
sıdır. MPK’nın bilişsel bileşeni, konsantrasyon güçlüğü, 
performansa ilişkin irrasyonel düşünceler, performans 
beklentilerini karşılayamamaya dair yüksek endişe dü-
zeyi, hata yapmaktan korku duyma ve çaresizlik gibi 
rahatsız edici zihinsel süreçleri kapsar (Kenny, Fortune 
ve Ackerman, 2011). Somatik ya da fizyolojik bileşen 
ise kalp atışlarının ve solunumun hızlanması, ağızda ku-
ruma, terleme, titreme, mide bulantısı ve bayılma gibi 
belirtilerden oluşur (Fehm ve Schmidt, 2006; Ryan ve 
Andrews, 2009). Araştırmalarda ele alınan davranışsal 
belirtiler ise daha çok performanstan ya da performans 
gösterilmesi olasılığı bulunan ortamlardan kaçınma üze-
rine odaklanmaktadır. Kaygının kavramsallaştırılması 
konusunda yapılan birçok çalışmada olduğu gibi MPK 
belirtilerinin kategorize edilmesi konusunda da bir fikir 
birliği olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, bazı kaynak-
larda boyun ve omuzda gerilim, titreme gibi başkaları 
tarafından gözlenebilen bir takım belirtiler davranışsal 
belirtiler olarak da kategorize edilmektedir (örn., Yoshie, 
Kudo ve Ohtsuki, 2008). 

Her ne kadar MPK’nın belirtileri ve temel özel-
likleri üzerinde genel bir uzlaşmaya varılmış olsa da 
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MPK’nın tanılanması konusunda henüz bir uzlaşma söz 
konusu değildir. Bazı araştırmacılar performans kaygısı-
nın Sosyal Fobi’nin bir alt tipi olabileceğini önermekte-
dir (Hook ve Valentiner, 2002; Turner, Johnson, Beidel, 
Heiser ve Lydiard, 2003). 

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından ya-
yınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel 
El Kitabı (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, DSM) üzerinde yapılan güncellemelerde de 
performans kaygısının belirgin olarak sınıflandığı her-
hangi bir tanı kategorisi bulunmamaktadır. Bögels ve ar-
kadaşlarının (2010) da belirttiği gibi performans kaygısı 
şikâyetiyle kliniklere başvuran bireylerin Sosyal Fobi 
(Sosyal Anksiyete Bozukluğu) tanısı alma olasılıkları 
yüksektir. DSM-IV’ün gözden geçirilmiş baskısı olan 
DSM-IV-TR’de (APA, 2000) Sosyal Fobi tanı kriterleri 
aşağıda verilmiştir.   

a) Tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkala-
rının gözünün üzerinde olabileceği, bir ya da birden çok 
toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan 
belirgin ve sürekli bir korku duyma. Kişi, küçük duruma 
düşeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde davranaca-
ğından korkar (ya da anksiyete belirtileri gösterir).

b) Korkulan toplumsal durumla karşılaşma hemen 
her zaman anksiyete doğurur, bu da duruma bağlı ya da 
durumsal olarak yatkınlık gösterilen bir Panik Atağı bi-
çimini alabilir.

c) Kişi, korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunu 
bilir.

d) Korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleş-
tirildiği durumlardan kaçınılır ya da yoğun anksiyete ya 
da sıkıntıyla bunlara katlanılır.

e) Kaçınma, anksiyöz beklenti ya da korkulan top-
lumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlarda 
sıkıntı duyma, kişinin olağan günlük işlerini, işle ilgili 
(ya da eğitimle ilgili) işlevselliğini, toplumsal etkinlikle-
rini ya da ilişkilerini bozar ya da fobisi olduğu için belir-
gin bir sıkıntı duyar.

f) 18 yaşının altındaki kişilerde süresi en az 6 aydır.
g) Korku ya da kaçınma, bir maddenin (örn. kötüye 

kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) ya 
da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkileri-
ne bağlı değildir ve başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi 
açıklanamaz.

h) Genel tıbbi bir durum ya da başka bir ruhsal bo-
zukluk varsa bile A tanı ölçütlerinde sözü edilen korku 
bununla ilişkisizdir.

Bu tanı kriterleri incelendiğinde performans kaygı-
sı yaşayan müzisyenlerin Sosyal Fobi tanısı alma olası-
lıklarının yüksek olduğu görülebilir. Öte yandan Sosyal 
Fobi ve performans kaygısı arasında bazı niteliksel fark-
lılıklar olduğu söylenebilir. Bögels ve arkadaşları (2010) 
yaptıkları bir derleme sonucunda Soysal Fobi’nin daha 
genel kaygı özelliklerini taşıdığını, performans kaygı-

sının ise fobik nitelikleri olduğu sonucuna varmışlardır. 
Yazarlar, Sosyal Fobi’nin yaygın tipi ile karşılaştırıldı-
ğında performans kaygısının (a) daha sınırlı bir genetik 
kökene sahip olduğu, (b) konuşma (ya da performans) 
ortamında daha kuvvetli psikofizyolojik tepkilerin 
doğmasına neden olduğu ve (c) utangaçlık gibi kişilik 
özellikleriyle ilişkili olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Benzer öneriler sonucunda 2013 yılında yayınlanan 
DSM-V’de Sosyal Fobi tanısında bazı değişiklikler ya-
pılmıştır. Bunlardan en önemlisi “yaygın tip” belirtecinin 
kaldırılması ve yerine yalnızca performansla ilişkili kay-
gıların belirtilebileceği bir belirtecin eklenmesidir. Bu 
belirteç aracılığıyla, yaşanan korkunun yalnızca toplum 
önünde konuşulması ya da performans sergilenmesi du-
rumuna özgü olduğu tanıda belirtilebilmektedir. Yapılan 
bu değişikliğin A Kriterindeki [… birden çok toplumsal 
ya da bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan belirgin ve 
sürekli bir korku duyma] ifadesinin işevuruk tanımını 
yapmanın zorluğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Bu çerçevede, DSM-IV-TR ile karşılaştırıldığında DSM-
V’in performans kaygısı tanısına yönelik daha belirgin 
bir yaklaşım sunduğu söylenebilir.

Epidemiyolojik Bulgular
Henüz bir tanı olarak tanımlanmadığı ve daha çok 

sosyal fobi kapsamında ele alındığı için MPK’nın görül-
me sıklığı hakkında geniş ölçekli tarama çalışmaların-
dan elde edilen veriler bulunmamaktadır. Hâlihazırdaki 
epidemiyolojik verilerin neredeyse tamamı küçük ya da 
orta ölçekli müzisyen gruplarıyla yapılan çalışmalardan 
elde edilmiştir. Dolayısıyla aralarında çok önemli fark-
lılıklar bulunmaktadır. Ancak, bu çalışmaların bulguları 
MPK’nın müzisyenler arasında sık karşılaşılan bir prob-
lem olduğunu söyleyebilmek için yeterli görünmektedir. 

Bu alandaki en kapsamlı araştırmalardan biri Fish-
bein ve arkadaşları (1988) tarafından yürütülmüştür (n 
= 2212). Bu çalışmada katılımcıların %24’ü önemli dü-
zeyde performans kaygısı yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
Van Kemenade, Van Son ve Van Heesch (1995) tarafın-
dan yapılan bir araştırmada profesyonel müzisyenlerin 
%59’unun performanslarını düşürecek düzeyde perfor-
mans kaygısı yaşadıkları bulunmuştur. Bir başka araştır-
mada örneklemdeki (n = 302) müzisyenlerin %21’inin 
yüksek düzeyde performans kaygısı yaşadığı, örnekle-
min %16’sında ise kaygı düzeyinin mesleki kariyeri et-
kileyecek düzeyde olduğu bulunmuştur (Wesner, Noyes 
ve Davis, 1990). Yaşları 20-23 arasında değişen bir Al-
man müzik öğrencileri örnekleminde n = 330) ise yük-
sek performans kaygısı yaşayanların oranı %22.8 olarak 
belirlenmiştir (Schröder ve Liebelt, 1999; akt. Fehm ve 
Schmidt, 2006). 

Cinsiyet Farklılıkları
MPK cinsiyet farklılıkları açısından ele alındığın-
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da, araştırma bulgularının çelişkili olduğu görülmekte-
dir. Bazı araştırmalarda kadın müzisyenlerin erkeklerden 
daha yüksek performans kaygısı yaşadıkları (örn., Abel 
ve Larkin, 1990) ve dinleyicinin varlığını daha tehdit 
edici algıladıkları (Iusca ve Dafinoiu, 2012; LeBlanc, 
Jin, Obert ve Siivola, 1997) bulunmuştur. Çırakoğlu ve 
Coşkun Şentürk (2013) tarafından Müzik Öğrencileri 
için Performans Kaygısı Ölçeği’nin geliştirilmesi ama-
cıyla üniversite örnekleminden üç farklı aşamada top-
lanan verilerin sonucu da kadın müzisyenlerin sürekli 
kaygılarının ve MPK düzeylerinin erkeklerden anlamlı 
olarak yüksek olduğunu göstermiştir. Türkiye’de müzik 
bölümünde eğitim alan 54 öğrenci ile yapılan bir başka 
çalışmada da kadın müzisyenlerin kaygı düzeyleri er-
keklerden yüksek bulunmuştur (Yöndem, 2007). Bu ça-
lışmada kaygı değerlendirmesi, öğrencilerin final döne-
minde sergiledikleri solo performansları öncesinde Beck 
Kaygı Envanteri (Beck, Epstein , Brown, ve Steer, 1988) 
kullanılarak yapılmıştır. 

Çocuk ve ergenlerle yapılan çalışmalar arasında 
da bu bulguları destekleyen araştırmalar bulunmakta-
dır (örn., Kenny ve Osborne, 2006; Osborne ve Kenny, 
2008; Ryan, 2004). Rae ve McCambridge (2004), yaş-
ları 15-18 arasında değişen 120 katılımcılı bir İrlanda 
örnekleminde, kadın müzisyenlerin performans kaygısı 
düzeylerinin erkeklerden anlamlı olarak yüksek olduğu-
nu bulmuşlardır. Benzer bir yaş grubuyla (12-18) yapılan 
yakın tarihli bir başka çalışmada da benzer bulgular elde 
edilmiştir (Thomas ve Nettelbeck, 2013).

Öte yandan, bazı araştırmaların bulguları, MPK 
konusunda cinsiyetin anlamlı bir etkisinin olmadığını 
göstermektedir. Örneğin, Allen (2011) çocuk ve ergen-
lerle yaptığı bir çalışmada cinsiyetin araştırmada ölçülen 
kaygı puanları üzerinde etkisi olmadığını göstermiştir. 
Ryan (2000; akt. Allen, 2011) tarafından çocuklarla ya-
pılan bir araştırmanın sonuçları da benzerdir. Yetişkinler-
le yapılan bir başka araştırmada da kadın ve erkeklerin 
performans kaygıları arasında farklılık bulunamamıştır 
(Van Kemenade, Van Son ve Van Heesch, 1995). Bu ça-
lışmalar ışığında, cinsiyet değişkeninin MPK üzerindeki 
rolünü belirleyebilmek için daha fazla araştırmaya ge-
reksinim olduğu söylenebilir. 

Bireysel Farklılıklar ve Kişilik Özellikleri
Müzisyenlerin performans kaygısının hangi kişilik 

özellikleri ve durumlarla ilişki olduğu önemli bir araştır-
ma alanıdır (Sadler ve Miller, 2010). İlgili yazında özel-
likle bazı kişilik özelliklerinin MPK’yı artırdığına dair 
araştırma sonuçları bulunmaktadır. [Bu yazıda ele alın-
mayan değişkenlerle ilgili detaylı bir derleme için bkz. 
Papageorgi, Hallam ve Welch, 2007].

Papageorgi, Hallam ve Welch (2007), içedönük-
lüğün sanatçının iç dünyasındaki yaratıcı süreçleri fark 
edebilmesi için zenginleştirici bir özellik olabildiği gibi 

MPK’yı arttırabilecek bir değişken olarak da değerlen-
dirilebileceğini ifade etmektedirler. Yazarlara göre içe-
dönüklük, müziğin başkalarının önünde icra edilmesi 
sürecinde gereken sosyal süreçleri zorlaştırarak kaygının 
yükselmesine neden olabilmektedir. Kemp de (1981) 
yaptığı araştırmada içedönüklüğün MPK ile ilişkili ol-
duğunu göstermiştir. 

Bazı çalışmalar öz-saygı ve mükemmeliyetçilik-
le ilişkili olduğu düşünülen duygusal dengesizliğin de 
MPK ile pozitif ilişkisi olduğu göstermektedir (Gershuny 
ve Sher, 1998; Papageorgi, Hallam ve Welch, 2007). Er-
gen gruplarıyla yapılan çalışmalar da benzer sonuçlar 
göstermektedir (Rae ve McCambridge, 2004; Smith ve 
Rickard, 2004). Thomas ve Nettelbeck’in (2013) ergen 
müzisyenlerle yaptıkları bir çalışmanın bulguları sürekli 
kaygı ve duygusal dengesizliğin MPK ile olumlu yön-
de, dışadönüklüğün ise olumsuz yönde ilişkisi olduğunu 
göstermektedir. 

Araştırma bulgularına göre MPK ile ilişkili önem-
li değişkenlerden bir diğeri de sürekli kaygıdır (Cox ve 
Kenardy, 1993). Farklı yaş düzeylerindeki örneklemler-
le yürütülen birçok araştırmada Spielberger’in (1970; 
Öner ve LeCompte, 1985) Durumluk-Sürekli Kaygı 
Envanteri kullanılmıştır (örn., Allen, 2011; Çırakoğlu 
ve Coşkun Şentürk, 2013; Studer, Danuser, Hildebrandt, 
Ariala ve Gomez, 2011). Kenny, Davis ve Oates (2004), 
Avustralya’da 32 opera sanatçısıyla yaptıkları çalışma-
larında opera sanatçılarının diğer mesleklerden oluşan 
karşılaştırma gruplarıyla benzer durumluk kaygı düze-
yine sahip olduklarını, ancak sürekli kaygı düzeylerinin 
daha yüksek olduğunu göstermişlerdir. Kenny, Fortune 
ve Ackerman’ın (2011), flüt sanatçılarıyla yaptıkları bir 
çalışmada da performans sırasında yüksek kaygı bildiren 
sanatçıların sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek ol-
duğunu bulunmuştur. 

MPK ile ilişkili en sık araştırılan değişkenlerden 
birinin de mükemmeliyetçilik olduğu görülmektedir 
(Kenny, Davis ve Oates, 2004). Literatürde performan-
sa yönelik yüksek standartların ve mükemmeliyetçi tu-
tumların performans kaygısıyla ilişkili olduğuna dair 
çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Mor, Day, Flett ve 
Hewitt’in (1995) 49 klasik müzik sanatçısıyla yaptıkları 
çalışmanın bulguları yüksek düzeyde bireysel ve sosyal 
standartlara sahip müzisyenlerin bu düzeyde mükem-
meliyetçi standartlara sahip olmayanlardan daha yük-
sek kaygı yaşadıklarını göstermektedir. Yöndem (2007) 
tarafından Türkiye’de yapılan bir çalışmada da müzik 
eğitimi gören ve yüksek mükemmeliyetçi tutuma sahip 
katılımcıların daha yüksek performans kaygısı yaşadık-
ları bulunmuştur. Yüksek düzeyde mükemmeliyetçilik 
özelliğine sahip bireylerin kendilerinden ve diğerle-
rinden gerçekçi olmayan düzeyde yüksek performans 
beklentilerine sahip olmalarının ve küçük hatalara karşı 
toleranslarının düşük olmasının kaygıyı artıcı etkenler 
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olduğu önerilmektedir (Papageorgi, Hallam ve Welch. 
2007). Öte yandan, bazı araştırmacılar mükemmeliyetçi-
liğin MPK üzerinde her zaman olumsuz etkileri olmaya-
bileceğini, mükemmeliyetçiliğin niteliğine ve düzeyine 
bağlı olarak müzisyenlerin sahne performansı üzerinde 
olumlu etkileri olabileceğini göstermişlerdir (Kobori, 
Yoshie, Kudo ve Ohtsuki, 2011; Stoeber ve Eismann, 
2007).

Bu bölümde özetlenen bulgular genel olarak 
MPK’nın kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceğini, sü-
rekli kaygı ve mükemmeliyetçiliğin diğer özelliklere 
göre araştırmalarda daha çok ele alındığını göstermekte-
dir. Ayrıca, literatürde sürekli kaygı ve mükemmeliyetçi-
lik değişkenlerinin MPK ile ilişkisi konusunda genel bir 
kabul oluştuğu söylenebilir. 

Başa Çıkma Stratejileri
Performans kaygısı yaşıyor olmak amatör ya da 

profesyonel her müzisyen için başa çıkılması gereken 
zorlayıcı bir durumdur. Örneğin, Fehm ve Schmidt 
(2006), Almanya’da bir müzik okuluna devam eden 
15-19 yaş arası 74 ergenle yaptıkları bir çalışmada, katı-
lımcıların yaklaşık üçte birinin sahne performanslarının 
kaygıları nedeniyle olumsuz etkilendiğini bulmuşlar-
dır. Bu araştırmada katılımcıların %58.1’i yaşadıkları 
performans kaygısının dinleyici kitlesinden fazlasıyla 
etkilendiğini, dinleyiciler arasında öğretmenlerinin bu-
lunmasının ise en çok kaygı uyandıran durum olduğunu 
rapor etmişlerdir. Katılımcıların %36.5’i bu durumun ne-
deni olarak öğretmenlerinin profesyonel bilgisinin fazla 
olmasını ve onların değerlendirmelerinin çok önemli ol-
masını (%32.7) göstermişlerdir. 

İlgili yazında, amatör ve profesyonel müzisyen-
lerde işlevsel ve işlevsel olmayan başa çıkma mekaniz-
malarının araştırıldığı çalışmalar bulunmaktadır. Papa-
georgi (2007; akt. Papageorgi, Hallam ve Welch, 2007) 
tarafından yapılan bir çalışmada performans kaygısıyla 
işlevsel düzeyde başa çıkan öğrencilerin, yeterli hazırlık 
yapmak, performansa yönelik olumlu tutumu sürdürmek, 
dinleyiciyle iletişime odaklanmak ve müzikten zevk al-
maya çalışmak gibi işlevsel davranışların bir kombinas-
yonunu kullandıkları bulunmuştur. Fehm ve Schmidt’in 
(2006) yaşları 15-19 arası değişen ergenlerle yaptıkları 
bir çalışmada öğrencilerin alkol ve madde kullanımı gibi 
işlevsel olmayan başa çıkma mekanizmalarını çok az 
kullandıkları, daha çok okuldaki öğretmenlerinden ya da 
okul dışındaki kaynaklardan destek aramayı tercih ettik-
leri bulunmuştur. 

Ancak yetişkinlerle yapılan çalışmalarda bu kadar 
olumlu bir tabloya rastlanmamaktadır. Örneğin, Fishbe-
in ve arkadaşlarının (1988) yürüttüğü geniş ölçekli bir 
çalışmada, yüksek performans kaygısı yaşayan yetişkin 
müzisyenler, bu durumla başa çıkmak için en sık kullan-
dıkları stratejinin ilaç kullanmak olduğunu belirtmişler-

dir (%40). Beta-blokerlerinin doktor denetimi olmaksı-
zın kullanımının da yaygın olduğu bulunmuştur.

Ryan ve Andrews (2009) yarı profesyonel korolar-
da vokal yapan 201 müzisyenden oluşan bir örneklemde 
başa çıkma yöntemlerini araştırmışlardır. Örneklemin 
yalnızca küçük bir bölümü doktor denetimi dışında ilaç 
kullanımına başvurduğunu belirtmiştir. Bu araştırmada 
en sık kullanılan başa çıkma yöntemlerinden bazıları 
meditasyon (%22), egzersiz (%17), dua etmek (%13), 
derin nefes almak (%11), yoga (%11) ve kendine yar-
dım kitapları (%8) olarak bulunmuştur. Bu araştırmadaki 
katılımcılardan hiç biri yasadışı ilaç kullanımı rapor et-
memişlerdir. 

Üniversite örnekleminde yapılan çalışmalarda 
rapor edilen ilaç kullanım oranı daha düşüktür (< %4; 
Fehm ve Schmidt, 2006). Öte yandan, Wesner, Noyes ve 
Davis’in (1990) yürüttüğü bir çalışmada performansla-
rı kaygı düzeyleri nedeniyle düşen öğrencilerin yarısı, 
performansı etkilenmeyenlerin ise üçte biri yaşadıkları 
kaygıyla baş edebilmek için gerekirse ilaç kullanabile-
ceklerini belirtmişlerdir.

Türkiye’de Eğilmez (2012) tarafından 80 müzik 
bölümü öğrencisinin piyano sınavı öncesinde ve sınav 
sırasında yaşadıkları kaygı ve başa çıkma yolları araş-
tırılmıştır. Kadın katılımcıların %73’ü, erkeklerin ise 
%52’si jüri önündeki sınavda belirli bir başa çıkma 
yöntemini kullanmaya çalıştıklarını rapor etmişlerdir. 
Çalışmada katılımcılar tarafından en sık rapor edilen 
başa çıkma yöntemleri şunlardır: Solunum ve gevşeme 
egzersizleri yapmak (%37), sakinleştirici ilaç kullanmak 
(%16) ve dua etmek (%27). Bu araştırmada daha az sık-
lıkla rapor edilen başa çıkma yöntemleri ise meditasyon 
yapmak, stresle başa çıkma hakkında kitaplar okumak, 
enerji içecekleri içmek, psikolojik destek almak, alkol 
almak ve kimsenin kendisini dinlemediğini düşünmek 
olmuştur. Üniversitede müzik bölümü öğrencisi olan 190 
öğrenciyle yapılan bir başka araştırmanın sonuçları da 
benzerdir (Studer, Gomez, Hildebrandt, Arial ve Danu-
ser, 2011). İsviçre örnekleminde yapılan bu araştırmada 
en sık kullanılan başa çıkma yöntemlerinin solunum eg-
zersizleri, kendini kontrol yöntemleri ve bitkisel kürler 
gibi doğal maddelerin kullanımı olduğu bulunmuştur. 
Bu araştırmada ilaç kullandığını belirten öğrencilerin 
(n = 34) üçte ikisi, aldıkları ilacın bir pratisyen hekim 
tarafından reçete edildiğini belirtmişlerdir. Kalan öğren-
ciler ise ilacı doktor denetimi olmadan aldıklarını ifade 
etmişlerdir. 

Özetlenen çalışmalar performans kaygısı yaşayan 
müzisyenler arasında geniş bir başa çıkma repertuarı 
olduğunu göstermektedir. Denetimsiz ilaç kullanımının 
sosyal beğenirlik ve yasal gerekçelerle araştırmalarda ra-
por edilenden fazla olduğu öngörülebilir. Bu nedenle ilaç 
kullanımının niteliği konusunda daha fazla araştırmaya 
gereksinim olduğu söylenebilir.
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Müdahale Yöntemleri 
İlgili literatürde MPK’nın azaltılmasına yönelik 

çok sayıda yöntem uygulandığı görülmektedir. Bunlar-
dan bazıları doğrudan belirli psikoterapilerin ya da kom-
binasyonlarının uygulanmasından oluşurken, bazıları 
daha davranışsal yöntemleri kapsamaktadır [Bu konuda-
ki detaylı bir derleme için bkz. Kenny (2005)].

Davranışsal Müdahaleler. Yapılan araştırmalarda 
kullanılan davranışsal yöntemler genellikle, sistematik 
duyarsızlaştırma, aşamalı gevşeme egzersizleri, solu-
num teknikleri ve davranışsal provalardan oluşmakta-
dır. Bunlar arasında en sık kullanılan yöntem sistematik 
duyarsızlaştırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Maruz 
bırakma tekniklerinin kullanılmasını içeren davranışsal 
müdahalelerin temel varsayımı, kaygı durumunda verilen 
işlevsel olmayan tepkilerin öğrenilmiş olduğu ve kaygı 
yaratan uyarana etkili biçimde maruz kalınması duru-
munda yeni ve işlevsel tepkilerin öğrenilebileceğidir.

Sweeney ve Horan (1982) tarafından yapılan bir 
çalışmada maruz bırakma temelli müdahalelerin ve bi-
lişsel yeniden yapılandırmanın bağımsız ve kombine 
edilmiş etkileri deneysel bir yöntemle araştırılmıştır. 
Araştırmanın bulguları her iki yönteminde fizyolojik 
olarak ölçülen kaygı göstergeleri ve özbildirime daya-
nan kaygı ölçümü üzerinde etkili olduğunu göstermek-
tedir. Öte yandan, bu araştırmada kombine edilmiş mü-
dahalenin etkisinin bu yöntemlerin yalın etkisinden daha 
etkili olmadığı bulunmuştur. Benzer biçimde, Reitman 
(2001) 18 müzisyenle yaptığı bir çalışmada sistematik 
duyarsızlaştırma ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) 
yöntemlerinin etkililiğini deneysel olarak sınamış ve her 
iki yönteminde etkili olduğunu ancak sonuçlar açısından 
aralarında anlamlı bir fark olmadığını bulmuştur. Nagel, 
Himle ve Papsdorf (1989), aşamalı kas gevşemesi, BDT 
ve ısı biyogeribildirim eğitimlerinin kombine edildiği 6 
haftalık bir grup terapi uygulaması sonucunda, ön-son 
ölçümleri karşılaştırarak deney grubundaki piyanistle-
rin hem performans kaygılarında hem de sürekli kaygı 
düzeylerinde anlamlı azalma olduğu sonucunda ulaşmış-
lardır. 

Söz konusu yöntemlerin psikoloji alanındaki bili-
nirliğine karşın davranışsal yöntemleri kullanan araştır-
maların sayısının azlığı dikkat çekicidir. Kenny (2005) 
yaptığı sistematik tarama sonucunda ulaşabildiği araş-
tırma sayısının (yalnızca davranışsal teknikleri içeren) 
altı ile sınırlı olduğunu ve bunlardan üçünün tez çalış-
malarından oluştuğunu belirtmiş ve diğer yöntemlerle 
karşılaştırıldığında yalnızca davranışsal teknikler içeren 
müdahalelerin MPK’nın azaltılması konusunda en sınırlı 
yöntemlerden biri olduğu sonucuna ulaşmıştır. McGin-
nis ve Milling (2005) ise yaptıkları derleme sonucunda 
özellikle üç araştırmanın bulgularını dikkate alarak hem 
maruz bırakma terapilerinin hem de bilişsel terapinin et-
kili yöntemler olduğunu sonucuna ulaşmışlardır. 

Özetle, davranışsal yöntemlerin MPK’nın azaltıl-
ması konusunda etkili sonuçlar ürettiği ancak bu alanda 
yapılan çalışmaların sayısındaki yetersizlik nedeniy-
le henüz bir genellemeye gidilemeyeceği söylenebilir. 
Ayrıca, yukarıda değinilen bazı çalışmalarda yalnızca 
davranışsal yöntemlerin kullanılmadığı, bunlardan ba-
zılarında davranışsal tekniklerin başka müdahalelerle 
kombine edilmiş olarak kullanıldığı unutulmamalıdır. 
Dolayısıyla, etkililik konusunda belirgin bir sonuca ulaş-
mak için yöntemsel olarak sadece davranışsal tekniklere 
odaklanan daha çok sayıda çalışmaya gereksinim olduğu 
söylenebilir.   

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT). Beck’in (1979) 
depresyon ve kaygının azaltılmasına yönelik olarak 
geliştirdiği bilişsel terapi ve sonrasında davranışsal un-
surların eklenmesiyle BDT olarak bilinmeye başlayan 
terapi yaklaşımı, MPK’nın azaltılmasına yönelik mü-
dahaleler arasında oldukça popüler olmuştur (Nagel, 
2010). BDT’nin temel varsayımı düşünceler ve davra-
nışlar arasındaki karşılıklı etkileşim üzerine kuruludur. 
Bu yaklaşıma göre, bireyin bilişleri ve şemaları duygu 
ve davranışları üzerinde belirleyici role sahiptir. Aynı 
zamanda bireyin nasıl davrandığı da düşüncelerini (bi-
lişlerini) etkiler. Dolayısıyla BDT olumsuz ve işlevsel 
olmayan bilişlerin ve şemaların değiştirilmesini hedefle-
yen bir yaklaşım olarak bilgi işleme süreçlerine ve dav-
ranışlara odaklanır. 

Kendrick ve arkadaşları (1982) MPK problemin 
yaşayan 53 piyanistle yaptıkları BDT uygulamalarının 
sonuçlarını bekleme grubundaki piyanistlerle karşılaş-
tırmışlardır. Bulgular tedavi bitimindeki sonuçlar açısın-
dan deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark 
olmadığını göstermektedir. Öte yandan, aynı çalışmada 
tedavi sonrasında uygulanan 5 haftalık izleme progra-
mında BDT grubundaki piyanistlerin performans ve sü-
rekli kaygılarının bekleme grubundakilere göre anlamlı 
olarak azaldığı bulunmuştur. Daha önce de değinildiği 
gibi, Sweeney ve Horan’ın (1982) yaptığı çalışma da 
bilişsel yeniden yapılandırmanın MPK’nın azaltılması 
konusunda etkili sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. 
Harris (1987) tarafından yapılan bir başka çalışmanın 
bulguları da BDT’nin müzisyenlerde performans kaygı-
sının azaltılmasında etkili bir yöntem olduğuna işaret et-
mektedir. Clark ve Agras (1991) aralarında müzisyenle-
rinde bulunduğu sosyal fobi tanısı almış 94 katılımcıyla 
yaptıkları çalışmada BDT’nin öznel kaygıyı azalttığını 
ve performansı ve performansa dair güveni artırdığını 
göstermişlerdir. 

Davranışsal müdahale yöntemleriyle karşılaştırıl-
dığında, BDT’nin bu alandaki etkililiğini araştıran çalış-
malar daha fazla olmakla birlikte, hala sınırlı sayıdadır. 
Araştırma örneklemini oluşturan katılımcılara ulaşma 
zorluğu, iş ve yaşam koşulları, kontrollü etkililik çalış-
malarında karşılaşılan uygulama problemleri (zaman 
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vb.), bu alandaki çalışmaların sayısındaki kısıtlılığın bir 
nedeni olabilir. Özetlenen çalışmalarda, BDT’nin etkili 
bir yöntem olduğu konusunda örtüşen bulgulara ulaşıl-
dıysa da var olan bulgulara dayanılarak genellemeler 
yapılması güç görünmektedir. MPK konusunda psikodi-
namik temelli psikoterapilere odaklanan araştırma sayısı 
çok kısıtlı olduğu için bu yazıda ele alınmamışlardır [Bu 
konudaki bir derleme için bkz., Nagel (2010)]. 

Diğer Müdahale Yöntemleri. İlgili literatürde dav-
ranışsal teknikler ve BDT dışında MPK’nın azaltılma-
sı amacıyla kullanılan çok sayıda yöntem olduğu göze 
çarpmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri farmako-
lojik tedavilerdir. Farmakolojik tedaviler genel olarak 
beta-blokerlerin (atenonol, propranolol, pindolol, nado-
lol, metoprolol), anksiyolitiklerin ve antidepresanların 
kullanımını içermektedir. Çok sayıda araştırma perfor-
mans kaygısını azaltmak için müzisyenlerin kontrollü ve 
kontrolsüz olarak beta-blokerleri kullandığına işaret et-
mektedir. Başlangıçta yüksek tansiyon ve koroner sağlık 
problemlerinin tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen 
beta-blokerlerin MPK üzerinde etkili sonuçlar ürettiği-
ne dair araştırma bulguları mevcuttur (Brandfonbrener, 
1990; Nube, 1991). Bazı çalışmalar, beta-blokerlerin 
özellikle somatik yakınmaları (titreme, hiperventilasyon, 
çarpıntı, terleme) yüksek olan müzisyenlerin kaygısını 
azaltmada oldukça etkili olduğunu göstermektedir (Ja-
mes ve Savage,1984). 

MPK’nın azaltılması konusunda kullanılan diğer 
yöntemler biyogeribildirim (LeVine ve Irvine, 1984; akt. 
Nagel, 2010), meditasyon ve yoga (Chang, Midlarsky 
ve Lin, 2003; Khalsa, Shorter, Cope, Wyshak ve Sklar, 
2009; Lin, Chang, Zemon ve Midlarsky, 2007), Alexan-
der tekniği (Valentine, Fitzgerald, Gorton, Hudson ve 
Symonds, 1995), hipnoterapi (Stanton, 1994) ve müzik 
terapisi (Kim, 2008) olarak sıralanabilir. Gündüz (2013) 
tarafından müzik bölümü öğrencisi olan ve piyano dersi 
alan 52 katılımcıyla yürütülen deneysel bir çalışmada, 
Video-Geri Bildirim yönteminin 3 haftalık bir uygula-
ma sonucunda MPK’yı anlamlı biçimde azalttığı görül-
müştür. Genel olarak yukarıda değinilen yöntemlerin 
MPK’nın azaltılması amacıyla kullanıldığı araştırmalar 
henüz sistematik bir bilgi birikimi oluşmasına yetecek 
sayıda değildir. 

MPK’nın Ölçümü
Osborne ve Kenny (2005) belirli veritabanlarının 

taranması sonucunda MPK‘yı ölçen 20 öz-bildirim öl-
çeğine ulaştıklarını bildirmişlerdir. Bu sayı yalnızca İn-
gilizce literatürün taranması sonucunda elde edilmiş ve 
tezler arasında bir taranma yapılmamıştır [Ölçeklere iliş-
kin detaylı bir liste için bkz. Osborne ve Kenny (2005)]. 
Bu ölçeklerin tamamında MPK sürekli kaygı düzeyinde 
ele alınmış ve katılımcılardan kaygı düzeylerini farklı 
performans bağlamlarını düşünerek geriye dönük olarak 

değerlendirmeleri istenmiştir. Yazarlar bu ölçekler ara-
sında yalnızca üç tanesinin MPK’nın bilişsel, fizyolojik 
ve davranışsal boyutlarını ölçtüğünü belirtmektedir. 

Bu ölçüm araçlarından en yaygın olarak kulla-
nılanlarından biri Kenny, Davis ve Oates, (2004) tara-
fından geliştirilen Kenny Müzik Performans Kaygısı 
Envanteri’dir (K-MPKE, Kenny Music Performance 
Anxiety Inventory). K-MPKE, Türkçe’ye Özevin To-
kinan (2013) tarafından uyarlanmıştır. Benzer bir ölçek 
olan ve Osborne ve Kenny (2005) tarafından geliştiri-
len Ergenler için Müzik Performans Kaygısı Envanteri 
(Music Performance Anxiety Inventory, MPAI-A) de 
Eğilmez (2012) tarafından Türkçe’de kullanılmış ancak 
araştırmada ölçeğin psikometrik özelliklerine değinilme-
miştir. Çırakoğlu ve Coşkun Şentürk (2013) tarafından 
geliştirilen Müzik Öğrencileri için Performans Kaygısı 
Ölçeği ise 24 maddeden oluşan Likert tipi bir ölçüm 
aracıdır. Ölçeğin, sahne korkusu, belirtiler ve kaçınma 
olmak üzere üç alt ölçeği bulunmaktadır. Ölçeğin 14 
günlük zaman dilimindeki test-tekrar test güvenirliği .96 
olarak bulunmuştur.

Sonuç
Bu yazıda MPK ile ilgili olarak en sık ele alınan 

değişkenlerin bir özeti yapılmıştır. Yapılan araştırmala-
ra dayanılarak bugüne kadar elde edilen bilimsel bilgi 
birikiminin MPK hakkında kararlılıkla genellemeler ya-
pılmasına izin vermediği söylenebilir. Bununla birlikte, 
özetlenen araştırmalar temel alınarak bazı çıkarımlar ya-
pılması mümkün görünmektedir.

a) Gerek belirtilerinin müzisyen üzerindeki etki-
leri, gerekse sosyal fobi gibi diğer bazı tanı kategorile-
riyle ilişkili yapısı nedeniyle, MPK’nın önemli bir kaygı 
problemi olduğu açıktır. Ancak, bu problemin kendine 
ait bir “tanı” olarak tanımlanabilmesi için gereken araş-
tırma desteği henüz mevcut değildir.

b) Bazı araştırmalarda müzisyenlerin kariyerinin 
MPK’dan fazlasıyla etkilendiği, kimi durumlarda müzis-
yeni mesleği icra edemez duruma getirdiğine dair birta- 
kım çıkarımlar bulunmaktadır. Bu çıkarımların görgül 
olarak ne kadar desteklendiği belirsiz olsa da bir psikolo-
jik problem olarak MPK’nın sağaltımı konusunda daha 
fazla uygulama ve araştırma yapılmasına ihtiyaç duyuldu-
ğu söylenebilir. Bugüne kadar yapılan az sayıdaki çalış- 
manın sonuçları davranışsal tekniklerin ve BDT’nin bu 
konuda iyi sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir.

c) MPK, içedönüklük, sürekli kaygı ve mükemme-
liyetçilik gibi belirli kişilik özellikleriyle ilişkili görün-
mektedir. Bunların içinde en çok üzerinde durulanı ve 
en fazla bilimsel araştırma desteğine sahip olanı mükem-
meliyetçilik ve sürekli kaygı gibi görünmektedir.

d) Cinsiyet farklılıkları konusunda yapılan çalış-
malar birbiriyle çelişkili sonuçlar vermektedir. Araştır-
malardan elde edilen genel izlenim kadınların MPK dü-
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zeylerinin erkeklere göre yüksek olduğudur.
e) Özellikle İngilizce kaynaklarda MPK’yı ölçen 

çok fazla ölçüm aracına ulaşılabilir. Bunlardan en çok 
kullanılanlarından biri olan Kenny Müzik Performans 
Kaygısı Envanteri (K-MPKE, Kenny Music Performan-
ce Anxiety Inventory) Türkçe’ye Özevin Tokinan (2013) 
tarafından uyarlanmıştır. Ayrıca Çırakoğlu ve Coşkun 
Şentürk (2013) geliştirilen Müzik Öğrencileri için Per-
formans Kaygısı Ölçeği de erişilebilir durumdadır.

f) MPK’nın etkilerini azaltabilmek çıkabilmek için 
kullanılan başa çıkma stratejileri çok geniş bir repertu-
ar oluşturmaktadır. Bu stratejilerin bazılarının işlevsel 
olduğu, bir bölümünün ise işlevsel olmadığı görülmek-
tedir. İşlevsel olmayan stratejiler içinde en dikkate alın-
ması gerekeni doktor kontrolü olmaksızın ilaç kullanı-
mıdır. Gerek uygulamacıların, gerekse araştırmacıların 
ve eğitimcilerin yüksek performans kaygısı yaşayan mü-
zisyenlerde kontrolsüz ilaç kullanımı olasılığını göz ardı 
etmemeleri önerilebilir.

Sınırlılıklar ve Öneriler
Bu derlemenin dikkate alınması gereken en önemli 

sınırlığı derlemeye dahil edilen araştırmalarda ele alınan 
değişkenlerle ilgilidir. Derlemenin daha klinik bir bakış 
açısıyla yapılıyor olması nedeniyle, klinik verilere odak-
lanılmış ve performans ortamı, dinleyici niteliği gibi 
durumsal değişkenlerin MPK üzerindeki rolüne değinil-
memiştir.

Bu yazıda değinilen çok sayıdaki araştırmaya kar-
şın MPK henüz yeterince araştırılmış bir kaygı problemi 
değildir. Özellikle Türkiye’de MPK ile ilgili araştırma-
ların yetersizliği dikkat çekicidir. Halihazırdaki araştır-
maların yetersizliği ve yöntemsel problemleri nedeniyle 
gelecekte yapılacak araştırmaların müdahale yöntemle-
rinin etkililiği ve başa çıkma yöntemlerinin niteliğine 
odaklanması önerilebilir.
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Summary
The Enemy on the Stage: 

A Review of Performance Anxiety in Musicians
Okan Cem Çırakoğlu

Başkent University

Performance anxiety is a significant problem that 
affects people of almost all ages and skills (Eğilmez, Ay-
tekin, & Dirican, 2013; Fishbein et.al., 1998; Kenny & 
Osborne, 2006; Sadler & Miller, 2010; Salmon, 1990). 
Performance anxiety mostly appears when the individual 
has to perform in front of others, in such areas as mathe-
matics (Aschcraft & Faust, 1994), public speech (Meritt, 
Richards & Davis, 2001), sports (Hanton, Mellalieu, & 
Hall, 2002), artistic dance (Tamborrino, 2001) and music 
(Brotons, 1994; Brugues, 2011; Kenny, Driscoll, & Ack-
ermann, 2012; Levy, Castille & Farley, 2011; Powell, 
2004; Steptoe & Fidler, 1987)

This study aims to make a comprehensive review 
of musical performance anxiety (MPA). Parallel with 
this aim, the study will focus on MPA-related issues such 
as symptoms, effects on performance, coping strategies, 
gender differences, and measurement and intervention 
methods. 

MPA as a Clinical Problem
To some musicians, performing in front of an audi-

ence is a very exciting and positive situation. However, 
in the case of high MPA, this may turn into such a prob-
lematic and unwanted situation that may even lead the 
musician to end his/her career (McGinnis & Milling, 
2005; Yoshie, Kudo & Ohtsuki, 2008). 

A review of the literature indicates that MPA 
symptoms are usually categorized in three major groups, 
which are cognitive, somatic and behavioral. However, 
as in the case of many other studies conducted on anxi-
ety, in this case, too, there is no clear-cut consensus on 
the categorization of certain symptoms. For instance, 
in some studies (e.g., Yoshie, Kudo, & Ohtsuki, 2008) 
symptoms that can be observed by others, such as mus-
cle tension on the neck and shoulders and shaking of the 
hands are usually categorized as behavioral symptoms. 

Although there is a general consensus on the symp-
toms and main characteristics of MPA, researchers have 
not yet fully agreed on its diagnosis. Some researchers 

propose that MPA is a subtype of Social Phobia (Hook 
& Valentiner, 2002; Turner, Johnson, Beidel, Heiser, & 
Lydiard, 2003). Due to these controversies, certain revi-
sions have been made in the diagnosis of Social Pho-
bia in DSM-V. The most important revision regarding 
MPA is the removal of the “generalized” specifier and 
the replacement of this with a “performance only” speci-
fier indicating that the fear is restricted to speaking or 
performing in public.

Epidemiological Findings
There are only a limited number of studies with 

large samples focusing on the frequency of MPA because 
it has not yet been conceptualized as an independent di-
agnosis. For this reason, almost all data regarding epi-
demiology comes from small or middle-scale samples. 
Therefore, they indicate highly significant differences. 
Regardless of the different percentages these data pro-
vide, it can still be concluded that MPA is a widespread 
problem among musicians.

One of the most comprehensive studies on this 
topic was carried out with a sample of 2212 musicians 
(Fishbein et al., 1988). In this study 24% of the partici-
pants stated that they experienced a significant level of 
MPA. Another study by Van Kemenade, Van Son and 
Van Heesch (1995) revealed that MPA caused a decrease 
in the performance level of 59% of the participants. In 
another study, it was found that 21% of the sample (n = 
302) experienced a high level of MPA (Wesner, Noyes, 
& Davis, 1990). Also, 16% of the sample stated that their 
anxiety was so high as to affect their career. 

Gender Differences
Research reveals conflicting results when MPA 

is considered in terms of gender differences. In some 
studies it was found that female musicians experienced 
a higher level of MPA (e.g., Abel & Larkin, 1990) and 
perceived the audience as more threatening (Iusca & 
Dafinoiu, 2012; LeBlanc, Jin, Obert, & Siivola, 1997) 

Address for Correspondence: Assist. Prof. Okan Cem Çırakoğlu, Başkent University, Faculty of Science and Letters, Department of 
Psychology, Room No: G-411b, Eskişehir Yolu, 20. km. Bağlıca Campus, 06810 Ankara
E-mail: okanc@baskent.edu.tr



106     Turkish Psychological Articles

compared to male musicians. Çırakoğlu and Coşkun 
Şentürk (2013) carried out successive studies with uni-
versity samples in order to develop a Performance Anxi-
ety Scale for Music Students (PASMS) and found that 
in all these three successive studies, females had a sig-
nificantly higher level of MPA and trait anxiety. On the 
other hand, there are also studies that found no gender 
differences in MPA. For instance, in a study on children 
and adolescents, Allen (2011) found that gender had no 
significant effect on anxiety measures. In the light of 
these findings, it can be argued that further research is 
needed in order to understand the role of gender in MPA.

Individual Differences and Personality Characteristics
Research indicates that several personality char-

acteristics seem to be related to MPA. One of the per-
sonality characteristics that affect MPA is introversion. 
According to Papageorgi, Hallam and Welch (2007) in-
troversion is an enriching factor that helps a musician in 
discovering the creative processes in his/her inner world. 
On the other hand, the authors also proposed that intro-
version may become an impeding factor by making the 
social processes which are required in performance more 
difficult. 

Trait anxiety is another factor that is related to 
MPA. In many studies it was found that musicians who 
experienced a higher level of MPA also had a higher lev-
el of trait anxiety (Kenny, Davis, & Oates, 2004; Kenny, 
Fortune, & Ackerman, 2011). 

Perfectionism and its relationship with MPA were 
investigated intensively in MPA literature. As expected, 
many studies showed that MPA is negatively affected by 
higher level perfectionism (Mor, Day, Flett, & Hewitt, 
1995; Papageorgi, Hallam, & Welch, 2007; Yöndem, 
2007). 

Coping Strategies
Research with adult musicians revealed that musi-

cians utilized several maladaptive strategies in order to 
cope with MPA. For instance, in one study it was found 
that the use of drugs was very frequent (40%) among 
adult musicians (Fishbein et al, 1988). However, Ryan 
and Andrews (2009) found that in their musician sample, 
the proportion of participants who used drugs without 
the supervision of a doctor was very small. In this study, 
the most frequently used coping strategies were found as 
meditation (22%), exercise (17%), praying (13%), deep 
breathing (11%), yoga (11%) and self-help books ( 8%). 
Studies with university samples usually reported less fre-
quent drug use (< 4%; Fehm & Schmidt, 2006). In gen-
eral breathing and relaxation exercises seem to be one 
of the most frequent coping behaviors among musicians.

Intervention Methods 
In the literature, therepeutic interventions to MPA 

generally focused on behavioral strategies and Cogni-
tive Behavioral Therapy. Although the number of con-
trolled studies is very limited, results indicate that both 
behavioral (systematic desensitization, relaxation and 
breathing exercises, behavioral rehearsal) and cognitive 
techniques produced promising results. For instance, 
Sweeney and Horan (1982) found that both exposure-
based strategies and cognitive restructuring lead to a sig-
nificant decrease in MPA. However, their combined ef-
fect was not significantly different from the main effects. 
There are studies indicating that Cognitive Behavior 
Therapy and other cognitive strategies were also effec-
tive intervention methods (Clark & Agras, 1991; Harris, 
1987).

Conclusion
In the light of the aforementioned studies, it is pos-

sible to draw several conclusions about MPA and related 
research.

a) It is clear that MPA is an important anxiety prob-
lem. However, the available studies seem to be insuffi-
cient to conclude that MPA is a distinct diagnosis.

b) Several studies proposed that MPA is a very 
serious problem which sometimes causes the end of a 
musician’s career. Although these propositions were not 
always empirically supported, more research is needed 
in the treatment of MPA.

c) MPA is related to several personality character-
istics such as introversion, trait anxiety and perfection-
ism. Among them, perfectionism and trait anxiety were 
studied more widely and their relationship with MPA 
was supported more frequently.

d) Although studies revealed conflicting results 
regarding gender differences in MPA, more studies pro-
posed that women have a higher level of MPA compared 
to men. 

e) In the literature, many scales that were devel-
oped in order to measure MPA can be found. One of the 
frequently used scales is the Kenny Music Performance 
Anxiety Inventory, which was adapted to Turkish by 
Özevin Tokinan (2013). In addition, the Performance 
Anxiety Scale for Music Students was developed by 
Çırakoğlu and Coşkun Şentürk (2013) in Turkish for 
university-level music students. 

f) Studies indicated that musicians had a wide va-
riety of adaptive and maladaptive coping strategies re-
garding MPA. The use of drugs without medical super-
vision is one of the most important maladaptive coping 
strategies that should be taken seriously.


