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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Psikoloji

Fokus Pokus
Bir sihirbaz olanaks›z bir ﬂeyi
gerçekleﬂtirip a¤›zlar›m›z› aç›k
b›rakt›¤›nda, baﬂar›s›n› el çabuklu¤una
ba¤lar›z. Ama bir ‹ngiliz araﬂt›rmac›ya

göre aldatmac›n›n suçlusu sihirbaz›n
elleri de¤il, kendi beynimiz; daha
do¤rusu beynimizin küçük bir bölümü.
Londra’daki University College’dan

O da Neydi?!..

psikolog Nilli Lavie, paryetal korteks
denen beyin bölgesinin kula¤›m›z›n
arkas›nda yer alan “de¤iﬂim körlü¤ü”
denen olgudan sorumlu oldu¤unu
gösterdi. Bu olgu, insanlar›n dikkati
da¤›ld›¤›nda kolayca görülebilecek bir
de¤iﬂikli¤i farkedememeleri biçiminde
ortaya ç›k›yor. Klasik örnek, yüz testi.
Bir dene¤e bilgisayar ekran› üzerinde iki
ayr› yüz k›sa bir aral›kla gösteriliyor.
Normal koﬂullarda denek, fark› hemen
belirliyor. Ancak, dikkati bir baﬂka
görevle, örne¤in bir sayma iﬂlemiyle ya
da ekranda ani bir parlamayla
da¤›ld›¤›nda, ço¤u kez yüzleri ay›rt
edemiyor. Yeni baz› iﬂlevsel
görüntüleme deneylerinin paryetel
korteksle görsel bilinç aras›nda bir
iliﬂkiyi ortaya koydu¤unu ö¤renen Lavie,
varsay›m›n› s›namak için bir grup
dene¤in paryetel korteks bölgesine
manyetik alan uygulam›ﬂ. Alan,
uyguland›¤› bölgedeki sinir
ba¤lant›lar›n› sekteye u¤rat›yor. Nitekim
sarg›ya elektrik verilip yerel etkili
manyetik alan oluﬂturuldu¤unda
denekler, ekrandaki yüzün de¤iﬂti¤ini
farkedememiﬂler. Bulgu, “sihir,
sihirbaz›n parmaklar›nda de¤il,
izleyicinin kafas›nda gerçekleﬂir”
görüﬂünü do¤ruluyor.
Discover, Aral›k 2005

T›p

‹¤ne Ne
Yaps›n?!.
Psikologlar, aç›k saç›k resimlerin gerçekten de körlük yapt›¤›n›
belirlediler. Neyse ki, saniyenin küçük bir kesiri süresince. Yale ve
Vanderbilt Üniversiteleri’nden araﬂt›rmac›lar, deneklerin erotik ya da
kanl› bir görüntüyü izledikten sonra saniyenin beﬂte biri kadar bir
süre boyunca görsel verileri iﬂlemekte güçlük çektiklerini saptad›lar.
Araﬂt›rmac›lara göre “duygu tetikli körlük” , bir kazaya tan›k olan ya
da tahrik edici bir afiﬂ gören sürücüleri etkileyebilir.

Geliﬂmiﬂ ülkelerde ﬂiﬂmanl›¤›n giderek yayg›nlaﬂmas›, doktor ve
hemﬂirelerle hastalar aras›na aﬂ›lmas› güç bir engel koyuyor: Ya¤.
‹rlanda’da yap›lan ve sonuçlar› geçti¤imiz ay Kuzey Amerika
Radyoloji Derne¤i’nin y›ll›k toplant›s›nda aç›klanan bir araﬂt›rma,
standart i¤nelerin art›k kalçadan kas içine ilaç vermek için k›sa
kald›¤›n› göstermiﬂ. 50 hasta üzerinde yürütülen araﬂt›rma, kad›n
deneklerin hepsi dahil olmak üzere grubun üçte ikisinde ilaçlar›n
ya¤l› doku içinde tak›l›p kald›¤›n› ortaya koymuﬂ.

Popular Mechanics, Kas›m 2005

Science, 9 aral›k 2005
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