icbukeyeyl

8/18/05

9:26 PM

Page 1

‹nci Ayhan
inciayhan@yahoo.fr

Beynimizin Yaln›zca %10’unu
Kulland›¤›m›z Söylencesi
Beynimizin yaln›zca ufak
bir k›sm›n› kullanabildi¤imiz
söylencesinin kayna¤› yaklaﬂ›k bir as›r öncesine, içlerinde Albert Einstein’›n da bulundu¤u baz› bilim insanlar›n›n söylem ve bulgular›n›n
yanl›ﬂ yorumlan›p çarp›t›lmas›na dayan›yor. Örne¤in,
1920’li y›llarda yapt›¤› bir
çal›ﬂma ile s›çanlar›n beyin
kortekslerinin büyük bir bölümünü ameliyatla al›p ç›karan araﬂt›rmac› Karl Lashley, bu hayvanlar›n yine de baz› konulardaki ö¤renme becerilerini yitirmediklerini gözlemliyor. Tarihsel süreç içerisindeki benzer deneylerse, özellikle de psiﬂik ve fizikötesi deneyimlerin beynin kullan›lmayan kapasitesine yüklenmesine olanak tan›d›¤›ndan y›llard›r gündemde s›cak tutulmaya çal›ﬂ›l›yor. Oysa bilim insanlar› bu iddian›n bir söylenceden
ibaret oldu¤unun alt›n› çizerek çeﬂitli ispatlar sunuyorlar. Beyin kapasitemizin küçük bir k›sm›n› kullanabildi¤imizle ilgili olarak ortaya at›lan iddian›n
ard›ndaki somut gerçeklik sinirler baz›nda incelenecek olursa, her 10 sinir
hücresinden birini kullan›ld›¤›m›z anlam›na geliyor ki, fizyolojik aç›dan kabul
göremeyecek bir fikir. Çünkü sinir hücreleri, herhangi bir uyar›c› almad›klar›nda dejenere olarak iﬂlevselliklerini kaybediyorlar. Örne¤in, görsel sistem.
Geliﬂmenin erken dönemlerinde göz sinirleri yeterli uyar›c›ya maruz b›rak›lmad›klar›nda görme yetisi kayboluyor. Benzer ﬂekilde, e¤er ki beynimizde
kullan›lmayan sinir a¤lar› bulunsayd›, iﬂlevselliklerini kaybetmiﬂ olmalar› gerekirdi. Üstelik bilim insanlar›, herhangi bir eylem s›ras›nda tüm beynimizin
aktive olmamas›n›n da do¤al oldu¤una dikkat çekiyor. Bugün, beyin görüntüleme yöntemleri sayesinde farkl› eylemler an›ndaki farkl› aktivasyon bölgeleri tespit edilebiliyor. T›pk› barda¤a uzanma gibi tek bir eylem s›ras›nda bedenimizdeki tüm kaslar›n çal›ﬂm›yor oluﬂu gibi. Ancak bu, iskelet sistemimizdeki di¤er kaslar› kullanmad›¤›m›z anlam›na gelmiyor. Fizyolojik kan›tlar bir
yana, iddia evrimle de uyuﬂmuyor. Aktif olmayan, hayatta kalma mücadelemize kat›lmayan ve üstüne üstlük enerji harcayan sinirlerden meydana gelmiﬂ, k›sacas› canl›ya hiçbir üstünlük sa¤lamayan büyük bir beyinden söz ediyoruz. Evrime ters düﬂüyor gibi, siz ne dersiniz?
Kaynak: faculty.washington.edu/chudler/tenper.html - 12k –

Zeka ve Alg›lama
Geliﬂtirilebilir mi?
Yirminci yüzy›l›n ilk yar›s›nda, Weshler ve Binet adl› iki bilim insani zekan›n
do¤umla beraber belirlenmiﬂ, sabit ve de¤iﬂmez bir olgu oldu¤unu varsaym›ﬂlar.
Oysa ki ilerleyen y›llarda, zekan›n sabit olmad›¤›na ve daha da önemlisi, yaln›zca sözel ve matematiksel ö¤eler bar›nd›rmad›¤›na dair pek çok araﬂt›rma yap›lm›ﬂ. Örne¤in, Gardner'a göre zeka türleri: Bedensel / devin-duyusal zeka, sözel
/ dilsel zeka, görsel / uzamsal zeka, matematiksel / mant›ksal zeka, müziksel
/ ritmik zeka, kiﬂiler aras› zeka ve içsel zeka olarak s›ralan›yor. Bugün biliyoruz ki zeka, kal›tsal yetenekler bar›nd›rmas›n›n yani s›ra
çevresel koﬂullar ve deneyimlerden de büyük ölçüde etkileniyor. Örne¤in, do¤umdan sonraki geliﬂim aﬂamas›nda,
zengin uyaranlara (oyuncaklar ve arkadaﬂ ortam› gibi) maruz kalan çocuklar›n beyinlerindeki sinir a¤› geliﬂimi daha
yo¤un oluyor.

B‹L‹M ve TEKN‹K 98 Eylül 2006

Temel Seçmen Davran›ﬂlar›
Seçimler esnas›nda verdi¤imiz kararlar›n
ard›nda yatan temel psikolojik motivasyonlar›n neler oldu¤unu ve seçmenler olarak izledi¤imiz yöntemlerin ne gibi çeﬂitlenmeler gösterebilece¤ini hiç düﬂünmüﬂ müydünüz? Araﬂt›rmac›lar, yapt›klar› araﬂt›rmalar do¤rultusunda seçmen davran›ﬂlar›n› dört ana baﬂl›k
alt›nda topluyorlar:
1)
Rasyonel Seçmen (Tarafs›z):
Adaylara dair toplayabilece¤i en fazla bilgiyi
edindikten sonra, hiçbir olas›l›¤› göz ard› etmeyerek karar al›yor. Her bir olas›l›kla iliﬂkilendirilmiﬂ olumlu ve olumsuz sonuçlar› gözden geçirdi¤i biliﬂsel bir sürecin sonunda, tamamen bilinçli bir seçim yap›yor. Bu davran›ﬂ, seçmenin konuya olan ilgisini de ortaya koyuyor. Karar›n› al›rken adaylar›n geçmiﬂteki performanslar›n› da göz önünde bulunduruyor.
2)
Kararlar›n› Sosyal Tutumlar Çerçevesinde Alan Seçmen (Onaylay›c›): Adaylara dair yaklaﬂ›m› kulaktan dolma bilgilere dayanan bu seçmen, kararlar›n› özellikle de
medyan›n yönlendirmeleri do¤rultusunda al›yor. Medyan›n bu yönlendirmelerini, geçmiﬂte duydu¤u bilgiler do¤rultusunda de¤erlendiriyor. Seçimi genellikle aktif bir biliﬂsel süreçten çok, uzun süreli bellekteki depolanm›ﬂ genellemeler çerçevesinde gerçekleﬂiyor.
3)
H›zl› ve Dikkatsiz Seçmen: Kararlar›n›, yaln›zca belirleyici oldu¤una inand›¤›
birkaç noktay› göz önünde bulundurup, aday›n di¤er tüm konulardaki tutumlar›n› göz ard› ederek al›yor. Olas›l›klar›n sadece bir ya da iki sonucunu de¤erlendiriyor. Bu seçmen,
genellikle aday›n politik söylemlerine pek önem vermiyor.
4)
Sezgileriyle Hareket Eden Seçmen: Bu seçmene, adaylar hakk›nda yaln›zca
bir karara varmas›na yetebilecek, az bir bilgi yetiyor. En az eme¤i harcayarak, en iyi karara varma peﬂinde. Bu nedenle de, karara varma aﬂamas›nda s›kça biliﬂsel k›sa yollar
kullan›yor.
Araﬂt›rmac›lar› hayrete düﬂüren bulguysa en do¤ru kararlar› vermesi beklenen ve
adaylar hakk›nda en fazla bilgi toplayan rasyonel seçmenlerin, seçimler sonucunda di¤er
üç gruptan daha yanl›ﬂ kararlar veriyor olmas›. Karar›n do¤rulu¤u ya da yanl›ﬂl›¤›n› seçmenlerin bilgi edindikleri tercihler do¤rultusunda karar verip vermemeleri belirliyor. Kula¤a ilginç gelen bu bulgu, medya yönlendirmeleriyle hareket eden seçmenlerin rasyonel
seçmenlerden daha do¤ru kararlar ald›klar›n› destekliyor. Araﬂt›rmac›lar, bu sonuçlar› karar verme stratejilerimizdeki e¤ilimlere ba¤l›yor. Her ne kadar çok bilgi toplarsak toplayal›m, geçmiﬂte edindi¤imiz bilgilerin tesirinde kal›yoruz, bu da adaylara dair toplam›ﬂ oldu¤umuz bilgilerin tümünü sa¤l›kl› bir ﬂekilde yorumlamam›z› engelliyor.
Kaynaklar:
http://www.iq.harvard.edu/NewsEvents/Seminars-WShops/PPBW/lau.pdf
http://www.uiowa.edu/~c030111/papers/Motivated%20Reasoning%20Voting.pdf

Zekay› etkileyen bir di¤er önemli faktörse yediklerimiz. Yetersiz ve dengesiz
beslenme, zeka geliﬂimini engelliyor. Peki, yapabileceklerimiz yaln›zca çevremizdeki uyaranlar› artt›r›p beslenmemize dikkat etmek mi? Elbette dahas› da var.
Gardner'in zeka türleri rehberli¤inde bir sporla ilgilenmek, di¤er insanlarla
farkl› konularda bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunmak, hayal gücünü geliﬂtirmek ad›na
düﬂler kurmak, satranç oynamak, problem çözmek, m›r›ldanarak ezgiler oluﬂturmak, di¤erlerinin mimiklerini yorumlamak gibi pek çok aktivite farkl› zeka türlerimizi geliﬂtirebiliyor. Alg› ise biraz daha farkl›. Alg›, duyusal uyar›mlar›n anlaml› deneyimlere çevrilme süreci anlam›na geliyor. Alg›n›n özelliklerini göz önüne alacak olursak, daha iyi bir alg›n›n, uyaranlar üzerinde de¤iﬂiklikler yaparak
mümkün olabildi¤ini söyleyebiliriz. Örne¤in pek çok harfin bulundu¤u bir tabloda, arad›¤›m›z kelimelerin farkl› renklerde yaz›lm›ﬂ olmas› o kelimeyi alg›lama
süremizi k›saltacakt›r. E¤er bahsetti¤imiz kal›c› bir alg› geliﬂimi ise, belle¤in rolü tart›ﬂ›lmaz hale geliyor. Çünkü çevremizdekileri, geçmiﬂ deneyimler üzerinden yorumlar yaparak
alg›l›yoruz. Ne görmemiz gerekti¤i üzerinden gördü¤ümüzü
yorumluyoruz örne¤in. Haliyle ö¤renme, alg›m›zda da de¤iﬂiklikler yaratabiliyor.
Kaynak: http://www.indiana.edu/~intell/gardner.shtml

