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B‹L‹M VE TEKN

Psikoloji
E-mail
Aptallaﬂt›r›yor mu?
Kötü haber: Evet. ‹yi haber: Geçici olarak.
HP firmas›n›n ‹ngiltere ﬂubesi taraf›ndan yürütülen bir araﬂt›rma, “infomani” denen eposta, telefonla ya da bilgisayarla mesajlaﬂ-

LOJ‹ HABERLER‹

ma ya da chat düﬂkünlü¤ünün, insanlar›n IQ düzeylerini geçici olarak etkiledi¤ini
ortaya koydu. ﬁirketin kendi
çal›ﬂanlar› üzerinde yapt›¤›
araﬂt›rma, çal›ﬂanlar›n e-postalar, telefonlar ve öteki elektronik mesajlarla u¤raﬂ›rken
IQ derecelerinde ortalama 10
puanl›k bir düﬂüﬂ meydana
geliyor. Bu oran, esrar içmenin ya da uykusuz geçen bir gecenin biliﬂsel kapasitede
meydana getirdi¤i zay›flamaya göre daha

yüksek. Araﬂt›rmay› yürüten Londra Üniversitesi
Psikiyatri Enstitüsü’nden
Glenn Wilson, 1100 denek
üzerinde yürütülen çal›ﬂmalar›n ortaya koydu¤u
bulgular›n, “gerçek ve son
derece yayg›n bir olguyu”
aç›¤a ç›kard›¤›n› belirtiyor.
Araﬂt›rmac›ya göre elektronik haberleﬂme tutsaklar›n›n normal IQ düzeylerine geri dönme süreleri aç›k de¤il.
Discover, Eylül 2005

Baﬂar›n›n Rengi
Son 40 y›ld›r ‹ngiliz futbol liginin
tepesindeki tak›mlar hangileri?
Liverpool, Manchester United, Arsenal. Ortak Özellikleri? K›rm›z›
forma. Tesadüf mü?
“Belki de de¤il” diyor futbol hayran› (ve Durham Üniversitesi evrim biyologu) Russell Hill. Meslektaﬂ› Robert Barton’la birlikte
2004 Atina Olimpiyatlar›’nda
sporculara rasgele k›rm›z› ya da
mavi mayo verilen dört dövüﬂ
sporunu (boks, tae kwon do, serbest ve greko-romen güreﬂ) izlemiﬂler. Maçlar›n %60’›n› k›rm›z› mayolular kazanm›ﬂ.
Yani salt ﬂansla aç›klanabilecek orandan
fazla. K›rm›z› renk, tak›m sporlar›nda da birincilik taht›nda. Euro 2004 Futbol ﬁampiyonas›’nda beﬂ tak›m, k›rm›z› forma giydikleri maçlarda, öteki renklere k›yasla ortala-

Hayalin Sesi Erkek
Cinsiyetleri ne olursa olsun, ﬂizofreni hastalar›n›n duydu¤u hayali seslerin %70’inin erkek sesi oldu¤u bir süredir bilinmekteydi.
ﬁimdiyse ‹ngiliz araﬂt›rmac›lar, bu tercihin
nedenini bulmuﬂ görünüyorlar: Kad›n sesinin beyin taraf›ndan kolayca üretilemeyecek
kadar karmaﬂ›k olmas›.
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ma 1 gol fazla atm›ﬂlar.
Sonuçlar, yaln›zca erkek sporcular için geçerli. Hill, “K›rm›z› giysiler, erkeklerde testosteron düzeylerini art›r›yor olabilir, k›rm›z›ya karﬂ› oynayan rakiplerde azaltabilir, ya
da her ikisini birden yap›yor olabilir” diyor.
Hill ve Barton’un vard›klar› bulgular, daha

önce k›rm›z›n›n hayvan davran›ﬂlar› üzerindeki etkisiyle ilgili
gözlemleri do¤rular nitelikte.
Bacaklar›na k›rm›z› bir bant
ba¤lanan erkek zebra ispinozlar, üstünlüklerini daha rahat
kabul ettiriyorlar. Bir baﬂka örnek de erkek mandrill maymunlarda görülüyor. Liderli¤e yükselen bireyin yüzünde k›rm›z›
çizgiler oluﬂuyor. Çizgiler, lider
tahttan düﬂtü¤ünde kayboluyor.
‹ki araﬂt›rmac›, k›rm›z›n›n kad›n
sporcular üzerindeki etkisi konusunda bir ﬂey söylemeyip, bunun için yeni araﬂt›rmalar gerekti¤ine iﬂaret
ediyorlar. Vurgulad›klar› bir baﬂka nokta
da, k›rm›z›n›n her zaman alt›n madalyay›
getirmeyece¤i. “Yar›ﬂman›n sonucunu hâlâ
beceri ve çal›ﬂma belirliyor” diyorlar.
Discover, A¤ustos 2005

Sheffield Üniversitesi’nden psikiyatr Michael
Hunter yönetimindeki araﬂt›rmac›lar, 12 erkek dene¤e erkek ve kad›n sesleri dinletirken beyinlerini görüntülemiﬂler. Kad›n seslerinin, iﬂitme korteksini daha çok etkinleﬂtirdi¤i gözlenmiﬂ. Hunter’a göre neden, kad›nlar›n daha k›sa olan ses tellerinin daha karmaﬂ›k bir dizi ses frekans› üretmesi. Erkek
seslerininse, “beynin gözü”nü (beynin gerisindeki görme korteksinin bir bölümü) etkinleﬂtirdi¤i gözlenmiﬂ. Olas› neden, erkeklerin iﬂittikleri sesleri kendi sesleriyle karﬂ›laﬂt›r›yor olmalar›. Ekip ﬂimdi ayn› deneyleri
kad›n deneklerle sürdürüyor.
Araﬂt›rmac›lar, hayali seslerin beyni gerçek
seslerle ayn› biçimde etkiledi¤inin ortaya ç›kmas› halinde, hangi ses türünün hangi bölgeyi etkinleﬂtirdi¤i bilgisinin ﬂizofrenide karﬂ›laﬂ›lan kontrolsüz beyin etkinli¤ini ortadan
kald›racak “hedef bölgeye odakl›” ilaç tedavilerine olanak sa¤layaca¤›n› belirtiyorlar.

Piﬂmanl›¤›n beynin medial orbitofrontalkorteks denen bölgesinde oluﬂtu¤u bulundu.
Raymond Dolan ve Angela Sirigu adl› araﬂt›rmac›lar, 15 dene¤e biri daha riskli ama daha
bol getirili olan iki kumar seçene¤i sunmuﬂlar. Az riskliyi seçenlere, “ötekini seçseydiniz
kazanacakt›n›z” dendi¤inde, sözü geçen bölgenin etkinleﬂti¤i gözlenmiﬂ. Etkinleﬂme, deneklerin daha sonra yapt›klar› seçimlerin öncesinde de görülmüﬂ. Anlam›, bölgenin piﬂmanl›k beklentisinde de rol oynad›¤›.
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