haberler pro

3/30/06

11:44 PM

Page 4

B‹L‹M VE TEKN
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Zeynep Tozar

Psikoloji
Yol Gözümde Büyüyor
Ço¤u kiﬂi için geçerli olsa gerek; yürürken
s›k kullan›lan bir rota, bir süre sonra oldu¤undan uzun gelir. Beyinlerimizin, verilen
bir uzunlu¤u -sözgelimi 1 kilometre- tahminde çok da baﬂar›l› olmad›¤›, biliminsanlar›nca uzun süredir biliniyor. Ancak bununla ilgili ço¤u çal›ﬂma, yürünen yolun genellikle
çizili oldu¤u yapay ortamlarda gerçekleﬂtirilmiﬂ. ‹ngiltere’nin Manchester Üniversitesi’nden Andrew Crompton’un merak etti¤iyse, bu becerinin gerçek dünya sözkonusuyken ne durumda oldu¤u.
Birinci, ikinci ve üçüncü s›n›ftan 140 mimarl›k ö¤rencisiyle yapt›¤› çal›ﬂmada araﬂt›rmac›, ö¤rencilere yerleﬂke içinde belirli iki bina
aras›ndaki tahmini uzunlu¤u sormuﬂ. (Ö¤rencilerin, belirleyecekleri yolu belirli bir
s›kl›kta yürümüﬂ olmalar› gerekiyor.) Üçüncü s›n›f ö¤rencilerinin, yani belirledi¤i yolu

Maymunlar›n Gözü
Yukar›da
Di¤erleri aras›nda “üst-düzey” ya da “yönetici” konumunda olan maymunlar, Duke
Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›na göre, altlar›ndan çok birbirlerini kolluyorlar. Sa¤ ya da
sola bakan maymunlar›n resmi gösterildi¤inde, di¤er üst-düzey maymunlar›n bakt›¤›
yöne bakmay› ye¤leyen maymunlar›n, al›ﬂ›k
oldu¤umuz ve ﬂaﬂ›rt›c› gelmeyen sosyal olgular›n ötesinde birﬂey vurgulad›klar› düﬂünülüyor: Bir baﬂkas›n›n bak›ﬂ yönünü izlemenin, bir refleks olmaktan öte birﬂey oldu¤u; y›ld›r›m h›z›yla gerçekleﬂtirilen bir sosyal alg›lama sürecini de içerdi¤i. ‹nsanlar
sözkonusu oldu¤unda analiz etmesi hiç de
zor olmayan bu durum, maymunlar sözkonusu oldu¤undaysa, araﬂt›rmac›lara göre
hayvan davran›ﬂlar›n› yönlendiren refleks ve
sosyal mekanizmalar› birbirinden ay›rma
olana¤› sa¤layan çok de¤erli bir hayvan modeli sunuyor.
Deney, genel hatlar›yla ﬂöyle: Makak maymunlar›na büyük bir ekranda, tan›d›klar› ve
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en büyük s›kl›kta yürümüﬂ olan ö¤rencilerin, yolu di¤er iki gruba göre çok daha
‘uzatt›¤›n›’ saptayan Crompton’un sonuçlar›,
sanal dünyada gezinti yapt›r›lan deneklerle
var›lan sonuçlarla oldukça tutarl›.

toplumsal olarak kendilerinden üst ya da
alt konumda olan maymunlar›n resimleri
gösteriliyor. Resimlerdeki maymunlar›n kimi sa¤a, kimi sola bakar durumda. Resim
gösterildikten hemen sonra, ekran›n sa¤ ya
da sol taraf›na geliﬂigüzel biçimde bir de
“hedef” düﬂürülüyor. Tabii kat›l›mlar›ndan
dolay› maymunlara meyvesuyu ödülüyle teﬂekkür etmeyi de ihmal etmiyorlar. Epeyce
bir denemeden sonra, maymunlar›n bak›ﬂ›
izleme ya da izlememe seçimlerinde statünün oynad›¤› rolle ilgili olarak istatistiksel
bir analiz yap›l›yor. Sonuçlara göre, üst düzey maymunlar›n seçimi, di¤er üst düzey
‘dostlar›n›n’ bak›ﬂ yönünü izlemek biçiminde. ‘Halktan’ maymunlarsa bu aç›dan bir
ay›r›m yapm›yorlar. Ancak araﬂt›rmac›lara ilginç gelen, halktan maymunlar›n reflekslerinin, üstlerine göre çok daha h›zl› olmas›.
“‹ﬂte” diyor araﬂt›rmac›lardan Michael Platt,
“bu ﬂekilde, mizaç ya da statü gibi olgular›n, görünüﬂte ba¤›ms›z iki dikkat sisteminin (biliﬂsel olarak ya da refleks biçiminde
ortaya ç›kan dikkat) birbirine göre gücünü
nas›l ayarlayabildi¤ini gösteren kusursuz
bir model sahibi oluyoruz. Bundan sonra,

Biliminsanlar›na göre bunun bir nedeni, s›k
kulland›¤›m›z bir rotada zaman içinde, daha
önce farketmemiﬂ oldu¤umuz ayr›nt›lar› giderek daha fazla ay›rdetmeye baﬂlamam›z ve
ayr›nt›lar biriktikçe, uzakl›¤› da oldu¤undan
daha fazlaym›ﬂ gibi alg›lamam›z. Crompton,
bu görüﬂü de teste tabi tutmaya karar vererek, ö¤rencileri küçük, renkli ve de¤iﬂik yap›larla süslü bir k›y› kasabas›na götürmüﬂ.
Kasaban›n en turistik bölgesinde 500 metre
kadar yürütülen ö¤rencilerin ço¤u, yolun
yaklaﬂ›k 1,5 km oldu¤u yan›lg›s›nda birleﬂmiﬂler. Ancak araﬂt›rmac›, deneyden elde etti¤i sonuçlar›n baﬂka etkenlerce de belirlenmiﬂ olabilece¤i pay›n› b›rakma temkinlili¤ini
de gösteriyor.
Uzmanlar uzakl›¤›n da zaman gibi, beynimizde somut olmaktan çok soyut bir kavram
olarak yer ald›¤›n› söylüyorlar. Gerçek dünyay› bir laboratuvar gibi kullanma beceresi
bak›m›ndan Crompton’u bir dahi olarak betimleyen, ABD’nin Washington State Üniversitesi’nden James Wise’›n belirtti¤i gibi
“dünya yaln›zca bir tablo ya da görüntü de¤il; onunla kurdu¤unuz iletiﬂime göre ﬂekil
de¤iﬂtiriyor.”
Nature, 10 ﬁubat 2006

toplumsal bilginin gözü denetleyen mekanizmalara sinirsel olarak nas›l ba¤land›¤›n›
izlemeye baﬂlayabiliriz. Ya da hormon düzeylerinin, özellikle de testosteronun hiyerarﬂiye katk›lar›n› inceleyebiliriz.”
‹nsanlarda göz hareketlerinin izlenmesini
konu alan birçok çal›ﬂma, devreye giren ﬂeyin reflekse ba¤l› bir dikkat mekanizmas›
oldu¤unu göstermiﬂ durumda. Bu hareketi
ne bilerek yap›yor, ne de bask›lamaya çal›ﬂ›yoruz. Ancak araﬂt›rmac›lar, bunun bile tümüyle reflekse ba¤l› olmayabilece¤ini, araya
bir yere toplumsal etkenlerin de s›k›ﬂ›yor
olabilece¤ini söylüyorlar.
Duke Üniversitesi T›p Merkezi Bas›n Duyurusu, 22 Mart 2006

