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TERS DÖNEN TEKERLEKLER
Sakin ve güzel bir pazar akﬂam› düﬂleyelim. Elimizde bir fincan s›cak çay, televizyonun karﬂ›s›na geçmiﬂ
en sevdi¤imiz filmin baﬂlamas›n› bekliyoruz. Derken
reklâmlar bitiyor ve ya¤murlu bir sonbahar fonunda
çamurlu yollarda h›zla yolculuk eden bir at arabas›
sahnesiyle film baﬂl›yor. Önce her ﬂey yolunda; çay›m›zdan keyifle bir yudum daha al›yoruz. Ancak neden
sonra, gözlerimiz birden at arabas›n›n tekerleklerine
tak›l›yor. Bu imkâns›z! Tekerlekler araban›n gitti¤i yönün tersine dönüyor.
Eminim içimizden ço¤umuz izledi¤i filmlerde böylesi “sihirli tekerlek” sahneleriyle karﬂ›laﬂ›p, nedenlerini sorgulam›ﬂt›r. ‹sterseniz gelin, ters dönen tekerleklerin s›rr›n› ﬂimdi hep beraber çözelim. Biliyoruz ki
filmlerdeki görüntüler dura¤an film karelerinin ard› ard›na yans›t›lmas› sonucu elde ediliyor. Daha aç›k bir
dille ifade edecek olursak, izledi¤imiz filmlerdeki görüntüler sürekli de¤il; kesik film karesi parçalar›ndan
oluﬂuyor. Ancak alg› sistemimiz bu uyaranlar› birleﬂtirerek kesintilerin bilincine varamad›¤›m›z sürekli bir
hareket yarat›yor. Tekerlek gibi birbirinin t›pat›p benzeri kolonlar içeren yuvarlak cisimlerin hareket alg›s›

(a) E¤er ki tekerlekteki bir kolonun görüntüsü, bir
sonraki karede kendisine yak›n yakalan›rsa dönüﬂ
yönü do¤ru alg›lan›yor. (b) Ancak bu kolonun
görüntüsü h›zla ilerleyerek sonraki karede di¤er
kolona yaklaﬂ›rsa, sanki bu kolon ters yöne
dönmüﬂ yan›lsamas› do¤uyor.

ise yan›lsamalara oldukça aç›k. Çünkü her bir kolonun
bir sonraki pozisyonunu de¤erlendirerek zihinsel bir

ç›kar›m yapan sistemimiz, kolonlar›n t›pat›p benzerli¤inden ötürü yanl›ﬂ kararlar alabiliyor.
Bu yan›lsamaya neden olansa psikolojideki “yak›nl›k kural›”. Yak›nl›k kural›na göre birbirine yak›n duran elemanlar› ayn› grup içinde de¤erlendiriyoruz. Bizim durumumuzda, bu kural s›ral› film karelerinde birbirine yaklaﬂan tekerlek kolonlar› için iﬂliyor. ﬁöyle ki,
e¤er kameran›n aç›p kapama h›z› ile tekerle¤in gerçek
dönüﬂ h›z› aras›ndaki ba¤›nt› sonucu örne¤in A kolonuna ait görüntü bir sonraki karede A’ya yak›n yakalan›rsa tekerle¤in dönüﬂ yönü alg›s›nda herhangi bir
sorun yaﬂanm›yor. Ancak A kolonu tekerle¤in h›zl› dönüﬂünden ötürü bir sonraki karede B’ye yaklaﬂ›r, B kolonunun bir sonraki pozisyonu olarak alg›lan›rsa, tekerlek ters dönüyor izlenimi uyan›yor. Çünkü sa¤a
do¤ru dönen A kolonunun görüntüsünü bir sonraki kolon olan B’ye yaklaﬂarak B kolonunun sola hareket etti¤ini düﬂündürüyor. Tekerlekler de sola do¤ru dönmeye baﬂl›yor. Tabii, sadece bir yan›lsama olarak…
Kaynaklar:
http://www.neuro.duke.edu/files/sites/purves/pub/3481104459.pdf#search=%22wagon-wheel%20illusion%22
Talasl›, Umur. Perception ders notlar›. ODTÜ 2003–2004 Bahar Dönemi.

MEMET‹K: KÜLTÜREL B‹LG‹ AKTARIMI

KISA... KISA..

“Memetik”
varsay›m›
1976 y›l›nda “Gen Bencildir”
isimli kitab›nda ‹ngiliz etolojist
ve evrimsel kuramc› Richard
Dawkins taraf›ndan ortaya at›ld›ktan 30 y›l sonra bugün halen tart›ﬂ›lagelen bir sav olmaya devam ediyor. Dawkins bir
bellekten di¤er bir belle¤e aktar›labilen kültürel bilgi birimleri oldu¤unu ve giyim modas›ndan mimari yap›lara, ezgilerden sokak deyiﬂlerine de¤in
pek çok kültürel ö¤enin bu aktar›labilir birimlere örnek olabilece¤ini düﬂünüyor. Memetik varsay›m›na göre, bu kültürel ö¤eler t›pk› genler gibi do¤al seçilim yoluyla sosyal
ve fiziksel koﬂul ve yap›lara en iyi biçimde uyum
gösterecek biçimde evrilebiliyor. Örne¤in, toplumdaki bir ideoloji zamanla yok oluyorken,
baﬂka bir düﬂünce sistemi yay›l›p egemen duruma gelebiliyor. Bu süreç, “kültürel evrim” olarak adland›r›l›yor. Daha aç›k bir deyiﬂle, nas›l ki
genetik bilgi DNA’da kodlanarak ileriki kuﬂaklara aktar›l›yorsa, kültürel bilgi de “meme” ad›
verilen bilgi birimcikleriyle bireyler aras›nda yay›l›p iﬂleniyor. Öne sürdü¤ü bu iddiayla “Memetik” kuram› ikil bir kodlama sistemine kap› açm›ﬂ oluyor. Biyolojik tabanl› genetik ve kültürel
tabanl› memetik. Hedeflenen ise genetik koda
nazaran daha esnek ve k›sa zaman dilimlerinde
kitleleri etkisi alt›na alabilen bu kültürel birimlerle insanlar›n düﬂüncelerini ﬂekillendirip, toplumdaki bireylerin davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtirebile-

Hayvanlar da rüya görebiliyor mu?
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cek memetik mühendisli¤ine teorik arka
plan oluﬂturabilmek.
Bunu bir çeﬂit sosyoloji biliminin uygulama alan› olarak da görebiliriz. Teorinin tüm
dünyada yank› uyand›rmas›n›n nedeni de
bu uygulama odakl›
yönelimi zaten. Ö¤retmenler, mühendisler,
sanatç›lar, endüstriyel
tasar›mc›larsa kitleleri
peﬂlerinden sürükleyebilen memetik mühendisleri olarak görülüyor. Memetik varsay›m›n› psikolojiyle karﬂ› karﬂ›ya getiren nokta ise birbirlerine kültürel bilgi aktar›m›ndan bulunan bireylerin kiﬂisel özelliklerinin göz ard› edilmesi. Memetik mühendisli¤inde, önemli olan bilginin
özelli¤i ve çevreyle olan uyumsal durumu. Çünkü böylesi bir kavram modellenmeye daha uygun ve daha kolay. Oysa bu aktar›mda belleklerine bilgi yüklenen bireylerin bilinç ya da bilinç
d›ﬂ› hiçbir zihin ö¤elerine gönderme yap›lm›yor.
Bu noktada alt›n› çizmemiz gereken bir önemli
durum da memetik varsay›m›n›n kimi bilim çevrelerinde bir pop-varsay›m olarak kabul edilip
bilimselli¤inin halen tart›ﬂ›l›yor oluﬂu.
Kaynaklar:
scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v9n2/pdf/alvarez.pdf http://pespmc1.vub.ac.be/MEMES.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Memetic_engineering

Hemen hemen tüm memeli hayvanlar›n REM uyku döngüsünden daha yavaﬂ beyin dalgalar›yla tan›ml› REM d›ﬂ› uyku periyotlar›na geçiﬂ yapt›klar›n› söyleyebiliriz. Alg› ve bellek hayvanlarda da aç›k bir ﬂekilde gösterilebiliyor. Bunun yan› s›ra bir
tak›m sesler, yüz mimikleri, duruﬂ ve tav›rlarla kendilerine ait
bölgeleri koruma alt›na alma ve cinsel mesajlar yollama davran›ﬂ›nda bulunuyorlar. Tüm bunlar› göz önünde bulunduran bilim
insanlar›, REM uykusu s›ras›nda hayvanlarda oluﬂan beyinsel ve
di¤er fizyolojik de¤iﬂimlerin zihinsel imgelerle eﬂleﬂtirilebilece¤ini düﬂünüyor. Bu varsay›ma bir kan›t da gorillerden. Goriller
kendilerine ö¤retilen iﬂaret diliyle iletiﬂim kurabiliyorlar. Yap›lan araﬂt›rmalar sonucu bilim insanlar›, gorillerin uykular› s›ras›nda gördükleri imgeleri bu iﬂaret diliyle yans›tabildiklerini düﬂünüyorlar. Öyleyse, içeri¤i net olarak bilinemese de memeli
hayvanlar›n da rüya görebildiklerine dair bulgular ikna edici gibi gözüküyor.

Rüyalar›m›z› siyah-beyaz m› yoksa renkli
mi görüyoruz?
Rüyalar›m›z›n %80’ini renkli görüyoruz. Rüyalar› esnas›nda
uyand›r›lan kiﬂilerden rüyalar›ndaki renkleri renk tablolar›ndaki
renklerle karﬂ›laﬂt›rmalar› istendi¤inde seçtikleri genellikle pastel tonlar oluyor. ‹lginçtir ki 20. yüzy›lda ABD’de rüyalar›m›z›
siyah beyaz m› gördü¤ümüze dair tart›ﬂmalar›n alev ald›¤› dönem, siyah-beyaz film endüstrisinin de yükseliﬂine denk geliyor.
Bu noktadan yola ç›kan bilim insanlar›, rüyalar›m›zdaki renk alg›s›n›n kültürel etkilere de aç›k oldu¤unu varsay›yorlar. Yap›lan
çal›ﬂmalar ise bu sav› destekler nitelikte.
Kaynak:
Hockenbury D.H. & Hockenbury S.H. Discovering Psychology 2003 Third edition sf:145

