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Psikoloji
Gerçe¤in Sesi
Gerçek yaﬂamla, film, radyo ve
televizyonun sundu¤u yaﬂam
birbirine kar›ﬂ›nca, hangi sesin
gerçek, hangisinin yapay oldu¤u
ay›rdedilemez oldu. Bir baﬂka deyiﬂle,
gerçekle yapay aras›ndaki fark
önemini yitirdi. Bir ses stüdyosuna ya
da bir televizyon setine düﬂen bir
y›ld›r›m›n ne yapaca¤› konusunda
hepimizin az çok bir fikri vard›r. Yine
de, heyecanl› bir piyesi dinlerken, ya
da televizyonda heyecanl› bir kaç›ﬂ
sahnesini izlerken fonda kopan
gümbürtüler son derece do¤al gelir.
Elbette efekt sanatç›lar›n›n hakk›n›
yememeli. Ama bizlerin de herﬂeye
inanmaya e¤ilimli oldu¤umuzu kabul
etmemiz laz›m.
Asl›nda ses efektleriyle gerçek
seslerin akustik özellikleri aras›nda
önemli farklar bulundu¤undan,
Amerikal› psikologlar Laurie Heller

Skorda Seyircinin Rolü
Hakemler biraz k›zacak, ama sonucu
belirleyen kendileri: Futbol
maçlar›nda evsahibi tak›m›n aleyhine
daha az düdük çal›yorlar. Nedeni de
aç›k. Evsahibi tak›mlar 12 kiﬂiyle
oynuyorlar. Araﬂt›rmac›lar, gürültücü
taraftarlar›n etkisiyle, evsahibi tak›m
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ve Lauren Wolf, bir sesin “gerçek”
olarak alg›lanmas›nda ses
dalgalar›n›n hangi bölümlerinin rol
oynad›¤›n› merak etmiﬂler.
Araﬂt›rmac›lar, 17 dene¤e kulakl›kla
cam k›r›lmas› gibi tan›d›k bir dizi
sesle, bunlar›n efekt karﬂ›l›klar›n› bir
arada dinletmiﬂler. Görülmüﬂ ki,
gerçek yaﬂamda iyi tan›nan do¤al
sesler, inand›r›c›l›k bak›m›ndan
taklitlerine üstün. Heller ve Wolf
daha sonra, say›sal (dijital)
tekniklerle, en baﬂar›l› sonuç veren
üç efekti gerçeklerinden daha
inand›r›c› yapmay› denemiﬂler.

oyuncular›n›
cezaland›rmakta daha
çekingen davran›yorlar.
Futbol istatistikleri,
‹ngiltere Premier
Ligi’ndeki tak›mlar›n
kendi evlerindeki galibiyet
say›s›n›n, deplasman
galibiyetlerinden iki kat
fazla oldu¤unu gösteriyor.
Bu durumu aç›klamak
için ﬂimdiye kadar çeﬂitli
kuramlar geliﬂtirilmiﬂ.
Kimisi, evsahibi tak›m›n
oyuncular›nda seyirci
deste¤i sonucu
testosteron (erkeklik
hormonu) düzeyinin yükselmesine
ba¤l›yor, kimisi de, misafir tak›m›n
yol yorgunlu¤una. Yeni bir
araﬂt›rmaysa, evsahiplerinin baﬂar›y›
oyunculardan çok hakemlere borçlu
olduklar›n› ortaya koymuﬂ bulunuyor.
‹ngiltere’deki Wolverhampton
Üniversitesi’nden Biyoistatistik

Bunlar, “çamurda
yürüme” (›slat›lm›ﬂ ve
buruﬂturulmuﬂ
gazetenin s›k›lmas›)
“yapraklar üzerinde
yürüme” (parmaklarla
m›s›r gevre¤inin
kar›ﬂt›r›lmas›) ve
“yumurta kabuklar›n›n
ezilmesi” (katlanm›ﬂ
z›mparan›n s›k›lmas›).
Deneye kat›lanlar›n
yüzde 70’i, bu yeni
efekt sesleri gerçeklerinden daha
inand›r›c› olarak alg›lam›ﬂlar.
Psikologlar›n Amerikan Akustik
Derne¤i’nin y›ll›k toplant›s›nda
aç›klad›klar› sonuç ﬂu: Sesin, “zarf”
denen ve a¤›r hareket eden dalga
bölümlerinin güçlendirilmesi, örne¤in,
yürümek gibi hareketlerin daha iyi
alg›lanmas›n› sa¤l›yor. Buna karﬂ›l›k,
h›zl› seyreden dalgalar›n
güçlendirilmesi, insanlar›n bir olayda
rol oynayan malzemeyi (örne¤in
çamur) alg›lamalar›n› kolaylaﬂt›r›yor.
Science, 7 Haziran 2002

araﬂt›rmac›lar›, 40 tane hakem
seçerek çeﬂitli maçlarda meydana
gelmiﬂ 47 çelmeleme olay›n›n video
görüntülerini izlettirmiﬂler ve
bunlar›n faul olup olmad›¤›n›
sormuﬂlar.
Deneye kat›lan hakemlerin yar›s›na
olay görüntüleri, arka planda seyirci
tezahürat› ya da protestolar›yla
birlikte izlettirilmiﬂ. Öteki 20
hakemeyse pozisyonlar sessiz olarak
izlettirilmiﬂ.
Görülmüﬂ ki, pozisyonlar› tezahürat
eﬂli¤inde izleyen hakemler, çelmeleri
de¤erlendirmekte daha karars›z
kal›yor. Gerçi bu gruptaki hakemler,
öteki gruba k›yasla misafir tak›m
aleyhine daha fazla düdük çalmam›ﬂ.
Ancak evsahibi tak›m aleyhine verdi¤i
ceza say›s›, öteki gruba k›yasla %15
daha az. Deneyi yürüten
araﬂt›rmac›lar, sonucu hakemlerin
seyircinin öfkesinden çekinmesine
ba¤l›yorlar.
Science, 24 May›s 2002

