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Kurtar Bizi Baba!..
Örneklerini yak›n geçmiflte de
görebildi¤imiz gibi, seçmene ölüm korkusu
afl›lamak, karizmatik maço liderlerin seçim
zaferlerini kolaylaflt›r›yor. New York’taki
Skidmore College’dan psikolog Sheldon
Solomon ve ekibi bu hipotezlerini denemek
için 95 üniversite ö¤rencisine “öldükten
sonra ne olaca¤›n› düflünüyorsunuz?”

gibisinden endifle uyand›r›c› sorular›
yan›tlamalar›n› istemifller. 95 kiflilik bir
baflka grubaysa, yaklaflan s›navlar›
konusundaki düflüncelerini yazmalar›
söylenmifl. Daha sonra, her iki gruba da üç
politikac›lar›n›n kampanya vaatlerine oy
vermeleri istenmifl. Politikac›lardan biri,
ülkenin yüceli¤inden ve kötülü¤e karfl›

kazan›lacak zaferden dem vurmufl. Biri
kifliler aras›ndaki iflbirli¤inin erdemlerini
vurgulam›fl, sonuncusuysa konuflmas›n›
belirli hedeflerin gerçekleflmesi üzerine
odaklam›fl.
Kampanyas›n› hedefler üzerinde kuran aday,
her iki grubun da ço¤unluk deste¤ini
kazanm›fl. Ancak, ölüm konusuna
yönlendirilen seçmenlerin %30’u oylar›n›
karizmatik lidere atarken, kontrol grubunda
tercihlerini bu aday lehinde yapanlar›n
say›s› ancak %4 olmufl. Araflt›rmac›lar›n
Psychological Science dergisinde
yay›mlad›klar› makalelerinde vard›klar›
sonuç, “terör yönetimi” kuram›n› destekler
nitelikte: Gerçek ya da hayal edilen ölüm
korkusuyla karfl›laflt›klar›nda insanlar
korkular›n› sald›rgan tutumlar tak›narak ve
güçlü liderler seçerek yat›flt›r›yorlar.
Science, 17 Aral›k 2004
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Uyuflturucu Gibi
Alternatif Gerçek
Zaman zaman hepimiz flu duyguya kap›lm›fl›zd›r: “Rüya diye hat›rlad›¤›m flu sahneler, o kadar gerçekçi kurgulanm›flt› ki, öyle detaylar
vard› ki, öyle ‘hayattand›lar ki’, bunlar rüya olamaz; bunlar› mutlaka
geçmiflte bir zaman yaflam›fl olmal›y›m. Oysa biliminsanlar› flimdi hayal edilen fleylerin nas›l sahte an›lar yaratt›¤›n› belirlemifl bulunuyorlar.
ABD’deki Northwestern Üniversitesinden araflt›rmac›larca kurgulanan bir deneyde, manyetik görüntüleme taray›c›s› içinde yatan deneklere bir dizi sözcük gösterilmifl ve bunlar› hayal etmeleri istenmifl. Bu s›rada sözü edilen cisimlerin yar›s›n›n resimleri de çok k›sa
süreyle gösterilmifl. Daha sonra da deneklere rasgele bir dizi halinde resimlerini gördükleri, yaln›zca hayal etmelerini söyledikleri ve
ne resimleri gösterilen ne de hayal etmeleri istenen bir dizi kelime
rasgele sözlü olarak okunmufl. Denekler yanl›fl olarak yaln›zca hayal
ettikleri cisimlerin foto¤raflar›n› gördüklerini “hat›rlad›klar›nda”, görüntü oluflturmakla ilgili beyin bölgelerinin yüksek ölçüde hareketlendi¤i gözlenmifl. Araflt›rmac›lar, bu bölgelerce oluflturulan zihinsel
görüntülerin, beyinde daha sonra görülmüfl cisimler gibi alg›lanan
izler b›rakt›klar›n› söylüyorlar.
Scientific American, Aral›k 2005
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Kumarc›lar›n da bu tutkular› için t›pk› uyuflturucu ba¤›ml›lar› gibi
fliddetli açl›k ve doyum hisleri bildirdiklerini dikkate alan
araflt›rmac›lar, her iki grubun da benzer zihinsel anormallikler
tafl›y›p tan›mad›¤›n› belirlemek istemifller. Hamburg Üniversitesi
T›p Merkezi’nden nörolog Christian Büchel, 12 kumar makinesi
tutkunu ile 12 normal kontrol dene¤ine basit bir kumar oynat›rken
ifllevsel manyetik rezonans görüntüleme cihaz›yla beyinlerini
incelemifl. Deneklerden istenen kapal› iki iskambil ka¤›d›ndan
birini seçmeleri. K›rm›z› ya da siyah ka¤›t çekmelerine ba¤l› olarak
bir euro kazan›yor ya da kaybediyorlar.
Büchel, kazananlar›n beyinlerinde sinyal iletici dopaminle
yönetilen beynin ödüllendirme sisteminin temel yap›lar›ndan biri
olan ventral striatuma kan ak›fl›n›n h›zland›¤›n› belirlemifl. Ancak
görülmüfl ki, kumarbazlarda bu h›zlanma daha az belirgin. Bu da
kumarbazlar›n ödüllendirme sisteminin daha yavafl çal›flt›¤›n›n bir
ifadesi. Sonuç, kumarbazlar›n beyinlerindeki ödül sistemindeki
yetersizli¤i karfl›lamak için kumara bafllay›p zamanla ba¤›ml› hale
geldikleri tespitiyle örtüflüyor. Texas Üniversitesi T›p Merkezi’nden
ba¤›ml›l›k araflt›rmac›s› psikiyatr Eric Nestler, bulgular›,
uyuflturucu ba¤›ml›lar›n›n giderek daha az “ödül” duygusu
ald›klar› için giderek daha yüksek doz kullanmalar›na benzetiyor.
Science, 21 Ocak 2005

