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ç›lg›n
deneyler

Frederic Skinner’›n güvercinlerle yapt›¤›
ö¤renme deneyi.

1964 y›l›nda ‹spanya’n›n Cordoba
kentinin bo¤a güreﬂi yap›lan arenas›nda, di¤er matadorlardan farkl› biri bo¤alar›n karﬂ›s›na dikilmiﬂ, meydan
okurcas›na beklemekteydi. Bu s›radan
bir matador de¤il ‹spanyol sinirbilimci
Jose M. R. Delgado’ydu. Bir elinde k›rm›z› pelerin, di¤erinde ise telsiz kumanda cihaz› ile arenaya ç›kan ‹spanyol sinirbilimci, New York Times’a
manﬂet olacakt›. Hayvanlar›n beyinlerine yerleﬂtirdi¤i elektrotlar yard›m›yla
onlar›n davran›ﬂlar›n› kontrol etmeyi
amaçlayan Delgado, görüﬂlerini desteklemek amac›yla deneyini, arenadaki bo¤alar üzerinde gerçekleﬂtirmeye karar
vermiﬂti. Jose M R Delgado, bu amaçta
Cordoba arenas›nda sa¤ elinde k›rm›z›
pelerinini sallarken, sol elinde de telsiz
kumanda aletini tutuyordu. Bo¤a kendisine do¤ru koﬂarken, pelerini yere b›rakarak uzakta kumanda aletinin tuﬂuna bas›nca hayvan durdu, ikinci tuﬂta
ise hayvan kaçmaya baﬂlam›ﬂt›.
1964’te yap›lan bo¤a güreﬂi deneyi,
New York Times gazetesinin ilk sayfas›na manﬂet olabilen ender araﬂt›rmalardan biri olmuﬂtu. Delgado, beyni
elektrikle uyararak insan ve hayvan
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Bilimin en önemli bölümlerinden biri de deney
yapmak. Bilimi ileri taﬂ›yacak bilgilerin
sorgulanmas› için temel bir gereksinim deney
yapmak. Bilim tarihi boyunca yap›lan baz›
deneyler çok önemli; hepsi hat›rlan›yor ve
geliﬂme katk›da bulunduklar› için önemli
say›l›yorlar. Öte yandan kimi deneyler var ki
bugün bile kula¤a tuhaf geliyor. ‹lk
duydu¤unuzda garip gelen, böyle de deney
olur muymuﬂ diyece¤iniz kimi deneyler bilim
dünyas›nda uyguland›.

davran›ﬂlar› hakk›nda daha fazla bilgi
edinmek istiyordu. Çok say›da deney
hayvan›nda belli davran›ﬂlar› tetiklemek amac›yla elektrotlar yard›m›yla
denemeler yapm›ﬂt›. Sözgelimi bu yolla, maymunlar› tek tuﬂla esnetmeye ve
kedileri sald›rganlaﬂt›rmay› baﬂarm›ﬂt›.
Epilepsi hastalar›ndaysa dostluk, konuﬂmadaki ak›c›l›k ve korku gibi duygu davran›ﬂlar› etkileyebiliyordu.
Delgado, beynin elektriksel uyar›m›n›n sadece sosyal davran›ﬂlar›n temelini anlamaya yarayan anahtar oldu¤unu
düﬂünüyordu. Onun ard›ndan birçok
araﬂt›rmac› onun düﬂüncelerini kullanarak yeni aç›l›mlar elde ettiler. Sözgelimi, beynin elektriksel iﬂlevlerini kulla-

narak özürlülerin bir bilgisayar yoluyla
d›ﬂ dünyayla iletiﬂim kurabilmesi buna
örnek gösterilebilir. Yine ayn› ﬂekilde
protez organlar›n kontrolünde benzer
bir yöntem kullan›lmas› da Delgado’nun izinden giden araﬂt›rmac›lar›n
çal›ﬂmalar› sonucunda ortaya ç›kt›.
Davran›ﬂlara yönelik çeﬂitli deneyler an›ld›¤›nda Burrhus Frederic Skinner’i anmadan geçmek olmaz. Davran›ﬂlar›n edimsel koﬂulland›rma yöntemi ad›n› verdi¤i bir biçimde ö¤renildi¤ini ileri süren Skinner, bu görüﬂlerini
kan›tlamak için deneyler yapm›ﬂt›. Ad›na “Skinner kutusu” denen bir kutu,
onun deneylerinde kulland›¤› en
önemli araçlardan biriydi. Skinner, ko-

Jose Delgado, uzaktan kumandayla bir
bo¤ay› durdurmay› deniyor.
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ﬂulland›rma yöntemlerinde Pavlov’un
deney sonuçlar›n› kabul etmekle birlikte, deneklerine tümüyle yeni, sonradan
edinilen davran›ﬂlar›n ö¤retilmesini de
baﬂarm›ﬂt›. Fareler ve güvercinler üzerinde yapt›¤› deneyler oldukça ses getirdi. Skinner kutusunda gizli bir manivela vard›. Fareler manivelaya her
bast›klar›nda içinde yemek bulunan
gizli bir bölmeyi aç›yor ve yemekle
ödüllendirilmiﬂ oluyorlard›. Skinner,
farenin bir süre sonra manivelan›n yerini kavrad›¤›n› ve her ac›kt›¤›nda manivelaya bas›p yemek yedi¤ini keﬂfetti.
Böylece, hayvanlarda ö¤renmeye dair
pek çok önemli ç›kar›mda bulundu.
Hatta bu yolla güvercinlere masa tenisi oynamay› ö¤reten bilimci, insan davran›ﬂlar›n›n ço¤unun da sonra edinilen
yetiler oldu¤unu öne sürdü. Ona göre
çocuklar d›ﬂar›dan gelen etkilere tepki
vererek ö¤reniyordu.
Psikoloji dünyas›nda gerçekleﬂtirilen ilginç deneylerden biri de anne sevgisi üzerine. Harry Harlow ad›ndaki
ABD’li psikolog, 1950’li y›llarda gerçekleﬂtirdi¤i deneylerde ﬂu soruyu soruyordu: anne ﬂefkatinden uzak kalan
bebeklerde ne tür davran›ﬂsal de¤iﬂiklikler oluyor? Bunun için deneylerinde
maymun yavrular› kulland›. Biri sert
tellerden, öteki yumuﬂak kumaﬂtan yap›lm›ﬂ iki yapay anneyle deneklerin
davran›ﬂlar› gözleniyordu. Tellerden
yap›lan anneye bir de yavrunun ac›kt›¤›nda beslenmesini sa¤layaca¤› biberon eklenmiﬂti. Yavrunun beslenme
gereksinimini karﬂ›layan tellerden yap›lm›ﬂ anneye meyletmesi ve onunla
daha çok zaman geçirmesi bekleniyordu. Ne var ki, durum hiç de beklendi¤i
gibi geliﬂmedi. Yavrular k›sa bir süre
için, beslenme gereksinimlerini karﬂ›lay›ncaya kadar sert malzemeden yap›lm›ﬂ yapay anneyle birlikte oluyorlard›.
Zamanlar›n›n geri kalan k›s›mlar›nda
yumuﬂak ve s›cak bir yap›s› olan kumaﬂ annelerle birlikte olma e¤ilimindeydiler. Bu deneyin gösterdi¤i ﬂey,
bebeklerin büyüme sürecinde annelerin s›cak yumuﬂak temas›na gereksinim duyduklar›yd›. Görüldü ki ayn› zamanda bir besin kayna¤› da olan anne,
geliﬂme sürecinde bebe¤ine ne kadar
yak›n olursa, yavrular o denli iyi bir süreç geçiriyordu.
Laboratuarda gerçekleﬂtirilen psikoloji deneylerinden belki de en bilinenlerinden biri sakin kiﬂilerin ﬂiddete

Harry Harlow, maymun
yavrular›yla anne
ﬂefkati üstüne bir
deney yap›yor.

meyledip etmeyece¤iyle
ilgili olan›. Milgram deneyi
ad› verilen bu deneyi 1960’lar›n baﬂ›nda Yale Üniversitesi’nden Stanley Milgram haz›rlam›ﬂt›. Sosyal Psikoloji alan›nda yap›lan deneyler aras›nda belki
de en çok ses getiren ve üzerinde tart›ﬂ›lan deneylerden biri oldu bu. Deneyin amac› insan davran›ﬂlar›nda uyum
ve itaat kavramlar›n› sorgulamakt›.
‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n ard›ndan yap›lan yarg›lamalarda Alman subaylar›n
yaln›zca verilen emirlere uyduklar›n›
ve görevlerini yapt›klar› savunmas›, bu

Stanley Milgram’›n yapt›¤› deney, sosyal psikoloji
alan›nda birçok tart›ﬂmaya neden olmuﬂtu.

deneylere olan ilgiyi art›r›yordu. Deneye baﬂlamadan önce ö¤rencilere kura
çektiriliyor ve kura sonucuna göre ö¤retmen ya da ö¤renci olacaklar› söyleniyorlard›. Asl›nda bu kura hileliydi ve
denekler her durumda ö¤retmen oluyorlard›. Ö¤renciyse asl›nda s›radan
bir denek de¤il, Milgram’›n asistanlar›ndan biriydi. Ö¤retmen rolündeki denekten istenen, ö¤renci denek ö¤renmesi gereken ﬂeyleri her yanl›ﬂ
söyledi¤inde önünde bulunan panelden gittikçe dozu art›rarak 15-450
volt aras› elektrik vermesiydi. Ö¤retmen asl›nda önündeki panelin elektri¤e ba¤l› olmad›¤›n› bilmiyordu. Ö¤renci rolündeki Milgram’›n asistan› elektrik verildikçe ac› çekiyormuﬂ gibi rol
yap›yordu. Düﬂük voltlarda inleyen
asistan elektrik voltaj› yükseldikçe ç›¤l›k atmaya baﬂlam›ﬂt›.
Her sosyal psikoloji dersinde, sosyal
psikoloji kitab›nda bu deney anlat›ld›ktan sonra dinleyicilere ayn› soru sorulur. Biz de size soral›m: bu ﬂartlar alt›nda ordaki 40 denekten kaç› karﬂ›lar›ndakini öldüreceklerini bildikleri halde, 450’e volta kadar gitmiﬂ olabilir?
Bu soru deney yap›lmadan önce psikiyatristlere ve psikoloji bölümü ö¤rencilerine sorulmuﬂtu. Al›nan yan›tsa
yüzde 1 civar›ndayd›. Oysa, deneyde
sonuç herkesi ﬂaﬂ›rt›yordu; gerçe¤i
yans›tan rakam yüzde 65’ti. 40 denekten 24 tanesi 450 volta kadar ç›km›ﬂlard›. Psikopat, sosyopat, sadist ruhlu
insanlar de¤illerdi; hepsi normal insanlard›. Bu deney insan davran›ﬂlar›, itaat etme, güç sahibi olma gibi konularda birçok aç›l›m› beraberinde getirdi.
Öte yandan Milgram’›n böyle bir deney
yapmas› üzerine de birçok tart›ﬂmalar
yap›ld›. Bu deney yaln›zca sonuçlar›yla
de¤il, uygulanan yöntemle de çok konuﬂulanlar aras›nda yer ald›.
Tarihte tuhaf deneylerin benzerine
çoklukla rastlamak mümkün. Elbette
bunlar›n kimileri doyurucu sonuçlar
do¤urduysa da kimileri de hiçbir amaca hizmet etmeden kald›. Kesik bir baﬂ›n gövdesiz hayatta kal›p kalamayaca¤›ndan, örümceklerin hangi koﬂullarda
ne tür a¤ örece¤ine de¤in birçok de¤iﬂik deney tarihin sayfalar›nda mevcut.
Gelecekte de bize tuhaf gelecek deneyler olmaya devam edecektir.
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